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Pri speciala
fle U. E. i

La histono de la Esperanta mo

vado klare montras kiamaniere iom 

post iom malgraŭ multe da malhel

p a j  la esperantista organizado pli 

kaj pli pliboniĝadas. La unua periodo 

estis, — kiel Bein raportis dum la 

unua kongreso —  la periodo de 

malfacila batalado de la rusaj pioni

roj kontraŭ indiferenteco kaj skepti

keco.

Post ĝi sekvis la franca periodo, 

kiu multe progresigis la aferon. Sek

vis vizitoj de la angloj kaj najbaraj 

francoj kaj pro lio naskigis en la

jaro 1905 la unua internacia kon

greso en la malgranda Boulogne- 

sur-Mer, fama franca marbanejo, kie 

regis vigla esperanta vivado, (iiii 

sekvis la internaciaj kongresoj 1900 

en Genevo, 1907 en Kembriĝo, 1908 

en Dresdeno kaj 1909 en Barcelono.

Dum  ĉi tiuj kongresoj eslis pripa

rolataj cefe demandoj de propagando 

kaj organizado. Iom  post iom naski

gis diversaj fakaj societoj kaj dum 

tiuj kongresoj fakaj kunvenoj.

Kune kun la kreskanta disvastigo 

de Esperanto aperis poste la naciaj 

kongresoj kaj la limkongresoj, t. e., 

kongresoj, k iu jn  partoprenas Espe

rantistoj de diversaj najbaraj landoj, 

el kiuj ekzemple estas nominda la 

kongreso en Bukareŝto, okazinta la
*

pasinta someron. Gin partoprenis 

Rumanoj, Serboj kaj Bulgaroj; ĝi 

katizis, ke la reĝino Karmen Svlva

farigis Esperantistino.

Ju pli Esperanto disvastigis, des 

pli diverspecaj farigis la demandoj, 

pritraktitaj dum la kongresoj. La 

disponebla tempo estis kvazaŭ vesto, 

kiu baldaŭ estis tro malvasta al la 

kreskanta knabo. Ne nur la pritrak

tado de la ĝenerala propagando kaj 

la organizaj demandoj suferis, sed 

precipe la pritraktado de la lakaj.

Ĉar komence la propagando por 

Esperanto eslis la ĉefafero; tamen 

baldaŭ pli kaj pli kreskanta nombro 

da personoj estis lerninta Esperan

ton kaj volis uzi ĝin kiel lingvon vi

vantan por siaj specialaj internaciaj 

celoj, kaj ili bezonis tial priparola

don internacian.

Dum  la unua kuracista internacia

kongrcsoen Budapest 1909 esperan I is

taj kuracistoj sukcesplene provis 

uzi Esperanton kiel kongreslingvon. 

Sammaniere la kristanaj unuigoj de 

juna j viroj aplikis Esperanton dum 

sia kongreso 1909 en Barmen la
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astan someron. Per tio oni faris suli-

cesriĉan komencon. Ekzistas nenia 

dubo ke eston le pli kaj pli Esperanto 

farigos lingvo permesita por inter

naciaj kongresoj.

Antaŭ ĉio, oni devas pensi pri cer

taj profesiaj fakoj. Nun U. E. A. kun

ligas ĉiujn personon, kiuj volas 

apliki Esperanton ne nur profesie 

kiel internacian komprenilon sed 

ankaŭ tiujn, uzontajn ĝin por iaj ce- 

oj, precipe sur la vasta kampo del 

komerco, industrio kaj trafiko. Ne 

estas mirinde, ke kune kun la kres

kado de tia organizo naskigis aro 

da diversaj demandoj.

Sed kiel ilin pritrakti? Jam en la 

Dresdena kongreso U. E. A. suferis 

pro manko da tem po; por la Barce

lona kongreso la komitato nur elek

tis por la tagordo la plej gravajn kaj 

urgajn aferojn. Sed ho ve! Ankaŭ 

tie ne estis je dispono la necesa tem

po. Pro tio oni aklamis la inviton 

de rAugsburga grupo por la jaro 

1910, tiom pli ke nur malgranda 

parto de Europaj Esperantistoj povos 

partopreni la estonian internacian 

kongreson okazontan en Ameriko.

('iuj personoj, kiujn la generalaj 

propagandaj kaj organizaj demandoj 

ne tiel interesas kiel la demandoj 

pri la uzado de Esperanto por prak

tikaj celoj, personoj, kiuj generale 

malsatas multajn kongresajn festojn 

akceptis ĉi-tiun inviton kun granda
*

gojo. ('.ar ili volas kunveni por se

rioza praktika laboro, en kiu Espe

ranto ne estas celo sed ilo.

Per skriba voĉdonado oni konsta

tis, ke la komitato konsentis principe 

pri speciala kunveno de l\ E. A. en 

Augsburg en la venonta jaro. Nun 

estos tasko de Esperantianoj, ke ili 

sciigu al la komitatanoj siajn propo

nojn por la tagordo. La Augsburga 

grupo estas tre vigla kaj gia direk

tado en lertaj manoj, tiel, ke oni po

vas esperi, ke la tiea organizo de la 

kunveno en 1910 estos perfekta. Oni 

do povas esperi, ke la kunveno an- 

taŭpuŝos fortike ne nur la evolucion

de U. E. A. sed ankaŭ de Esperanto kiu 

evidente estas lingvo vivanta, taŭga 

por praktikaj celoj. Tial antaŭen, ni 

komencu la laboron, por ke la kun

veno en Augsburg bone prosperu !

Dro M. KANDT.

Ni pelas la samideanojn, traduki la arti

kolon nacilingvon kaj enpresigi Ain en kiel 

eble plej multajn naciajn gazetojn.

SOCIA VIVO
G E O G R A F IO

La Mapo de Ia Mondo 

In ternac ia  konferenco en Londono

Internacia Konferenco konsistanta el 
reprezentantojde diversaj fremdaj regista

roj malfermigis la 15an de Nov. cela Minis

trejo de Fremdaj Aferoj en Londono, por 

konsideri Ia alprenon de iu unuforma sis

temo por la mapo de Ip mondo.

En Ia nuna tempo Ciu lando havas sian 
apartan signaron kaj terminaron, kaj nur 

spertuloj povas transkribi korekte mapon 

de lamondo faritan en iu lando krom la 

sia. lastas nenia kauzo, oni argumentas, 

kial nenecesaj malfacilaĵoj pri la legado de 

mapoj ekzistas kaj oni atendas, ke la kon-

Direktoro : II E CIO li II O DLE li

ferenco tial akceptos iun internacian siste

mon.

Oni kredas ke la konferenco daŭros ĝis 
la (ino de la semajno. La diskutado estas 

privata. Kvankam kiel oni jam konstatis, 

ĝi pkazas ĉe la Fremda Ministrejo, tiu fako 

de la registaro havas nenian koncernon 

kun ĝi krom Ia cedo de ĉambro por la 

kunvenoj, La oficiala partopreno en la 

afero estas aranĝata de la Ministrejo de la 

Milito.

C. F. B. (London).

Nova grava inventaĵo  

La unure la  fervojo

La lO^ĝis 15an de Nov. 1909 oni montris, 
en Berlino en la ekspozicia halo (te I /oo* 

modelvagonon de 1'unurcla fervojo. Jam 

merkredon 10an centoj da personoj, inge

nieroj, oficistoj, komercistoj, poste mul

taj registaranoj kaj granda amaso 

de publiko kolektigis por vidi la plej 

novan triumfon de la tekniko en funkciado. 

La principo de tiu-ĉi nova fervojo estas 

stabiliga aparato, kiu konsistas el giroj 

enkonstruitaj en Ia vagono, per kies turni

goj la ekvilibro de Kvarono ĉiam estas 

garantiata, kvankam gi kuras kuj staras 

sur nur unu relo. La supereco de rnova 

sistemo kompare al la kutimaj durelfer- 

vojoj estasrimarkinda: Senpuga kaj senskva 

kurado, plimalgrandigo de Ia dangeraj 

(drelikoj), ebleco trakuri kurbojn eĉ tre 

mallargajn kun plej eble granda rapideco 

(ĝis 200 kilometroj pohore), tiaj estas la 

ecoj, kiuj inter aliaj, kaj krom la sparo de 
konstrumaterialo promesas al Ia unurela 

fervojo grandajn sukcesojn, precipe en la 

kolonioj kaj en vastaj, gis nun malmulte 
kulturataj teritorioj de Azio kaj de Ame

riko.
La multnombra rigardantaro povis kon

vinkigi pri I a-fa U t o. I: e vagono povas kuri 
kaj stari sur unu rcio, sen ia alia apogilo. 

Kun pulsanta bruado, kondukate Iau akaj 

fajfoj kaj clpuŝante la gvidon de Tfluikop- 

tero, la motorvagono, kiu havis 5 I [2 me
trojn de longeco, trakuris malrapide Ia 

vastan halon, haltis, rekuris, revenis, pre

nis kaj malprenis pasagerojn, sen ia ŝan- 

celado; kaj ĝi donis Ia impreson de ia 

nekonata animalo, longi), kun kunorgano 

sur la frunto, kiam gi faris sian rondon 

sola kaj ne kondukata. Ĉiuj ĉeestantoj mon

tris la grandan intereson, la senvortan 

miron, kiun ni konservas por eltrovoj de 

neordinara graveco, kies konsekvencajn 

ni ne tuj povas kompreni.

S-ro Augusto Seher! prenis la unurel- 
vagonon kiel teknikan bazon por nova 

projekto de rapidfervoja sistemo por 

tuta Germanujo, montrinte ke la nunaj 

fervojoj nur ankoraŭ 12 jarojn povus su riei 

al la bezono. Espereble baldaŭ ni havos 
pli detalajn priskribojn pri tiu-ĉi vere 

internacia afero.
W. M. (Berlin).

a e r v e t u r a d o

Kiel flugis la aviadisto j en H am burgo .

Aviado, mono, Esperanto

Ho! nun mi estas felica! Vere! Certa 

sprita viro iam diris : Mi vidis Napolon, 

nun mi povas morti.
Laŭekzemple mi nun devas diri : Vi

dinte aeroplanon mi povas nun morti 

trankvile! Sed feliĉe mi ne estas spirita 

viro, pro tio mi konstatas, la fakton ke la 
aspekto de flugantaj homoj ne eslis kapa

bla elturni mian cerbon el ĝia firma osta 

kovro.
Vere, eĉ multaj hamburganoj kun la ko

nata malvarma sango sajnis eksteri iel sia 

dometo vidante la ilugmaŝinojn tirantajn 

iliajn rondojn ĉirkaŭ la granda vetkurad- 

kampo apud Hamburgo. Dum la tuta so

mero ni mizeraj nordlandanoj devis kon

tentigi je la gazetaj raportoj pri la gran

diozaj miraklaj agoj de Zeppelin, Parseval, 

Bleriot, Latham kaj aliaj grandegaj herooj 

de la aero. Ni sentis nin tute ekster la kul
turaj a ki raj oj de la jarcento. Fine oni tro

vis la kuregon arangi ankaŭ por la logan
taro de la dua urbo de la germana impe

rio iunsemajnon. Intencis filigi du sinjoroj 

el Cilio, Sanchez Besa kaj Edwards, ha
vantaj Voisinajn aparatojn (biplanojn). Sed 

ia unuan-tagon la laŭdinda intenco ne po

vis efektivigi, ĉar sajne oni forgesis inter
konsentigi kun Sankta Pe ro, la veterfa- 

risto. Tiu ĉi neprizorge sondis tiel fortan 
venton, ke la flugistoj devis timi esti for

portitaj nevole en tro malproksimajn lan
dojn; pro tio ili preferis resti dome. La 

miloj da vidontoj alkurintaj per ĉiuspecaj 
movigiloj jr is  hejmen seniluziigitaj, sed ne 
seukuragigitaj.Venis la dua tago.S'»Sanehez 

Besa fariskelkajn sukcesplenajn rondoj!’,'S'® 

Edvvards» volis imiti lin, sed li ne sciis eviti 

kelkajn ^randajn pinojn starantajn prok

sime, kaj subite oni vidis lin sidantan sur 

pino kiel korvo kun pafvundita flugilo. Li 

mem povis savi sin, lerte derampante. 

Liaj lamaj flugiloj nur povis esti savitaj 

per la ĉionpovantaj fajrobrigadanoj alku

rantaj ktni longaj ŝtupetaroj. Ili malveri- 

rigis la konatan vorton de Ben Akiba : 

« ĉio jam iam okazis ». Poste la meĴiani- 

kisto de Besa, S-ro Pequet, faris mirindan 

Hugon, sed subite terurego tremigas la 

vidantaron, ĉar malgrandaj flamoj katizi

taj per petrolo el la motoro rapide detruis 

la tolajn suprajojn de la aparato, faliganta 

gin en apudan marĉejon. Tiel malpura 

marĉo povas esti vivsavanto. Nun oni opi

niis, ke la fama flugsemajno trovis tro 

fruan malgajan finon, ĉar la amuzantoj 

ne sukcesis dungi aliajn famajn aviadis

tojn, kiuj estis ligitaj aliloke aŭ postulis 

troan pagon. Tamen venis savinto de la 

negoco, nome la plej juna cl la aviadistoj, 

la germano Grade, kiu jus gajnis en Ber

lino la premion de Lanz da 20,OOO Sin. Li 

venis, vidis kaj vekis senfinan entuzias
mon ĉe la vidintaro, kiu nun dum kelkaj 

tagoj grandamase admiris la flugarton de 

sia samlandan. S1'" Grade nun estis kreanta 

la antaŭ kelkaj tagoj ankoraŭ neestantan 

famon de la germanoj rilate la aviado. 

Kun mirinda facileco li direktis sian mo
noplanon similantan al maldika libelo. 

Jen li iris supren, jen malsupren jen dek- 

stren. Oni povis kredi, ke la aparato estis

memvola kreitajo.

Jes, ni devas miri pri la obstineco, per 

kiu la homoj dum la lastaj malmultaj jaroj 

laboris je la almilito de la aero. ĉu  ne 

koncentrigis la homa intelekto sur tiu ĉi 
unu punkton, kvazaŭ la bonfarto de la 

tuta homaro dependus eble iom de la 

malfruigita perfektigo de la flugarto?

Tiu celado Sajnas al mi kiel speco de 
malsano turniganta la spiritajn fortojn 

ĉirkaŭ unu punkto. La homoj entuziasmi

gas je la grandioza penso, ke ili povas nun 
vetflugi kun la graciaj hirundoj, ne ko

nante plu nek limon nek tempon. Sed ni 

pripensu iomete trankvile kaj serioze, ĉu 
ui devas esti tute konvinkitaj pri la sen

lima utilo de la flugarto por la bono de la 

homaro? Mi ne volas kritikaĉi, sed mi hu

mile opinias, ke oni troigas la atendotan 

utilon por la interrilatoj de komerco kaj 

scienco. Eble kelkaj riĉaj nelaboremaj ho

moj nun havos alian dangeran sporton 
dum kelkaj jaroj, kiun la popolo ne povas 

havigi al si. Sed daŭros certe ankoraŭ 
multajn jarojn, gis kiam oni povas gene

rale uzi la novajn veturilojn por vojagi kaj 

transporti komercadojn.Mi ankaŭ tre dubas, 

ĉu tiu ĉ i transportmaniero estos iefpli kon
silinde apliki al pli indaj celoj la spiritfor

tojn kaj kapitalojn nun dedicitaj!! al la 

flugarto? Ni bezonas nur citi la elektron. 

Multege da ingenieroj devas ankoraŭ la

bori por malkarigi tiun ĉi benriĉan forton 

por sennombraj specoj de homa laboro. 
Ni citas alian aferon, kiun ni esperantistoj 

prilaboras kun la sango de nia koro, la 

aferon sanktan de Esperanto. Se oni nur 

donus la dekan parton de la kapitalo for

donita por la flugarto, la progresoj de la 

homaro estus dum mallonga tempo ne

priskribeblaj.

Kion ni povas lerni de la flugartistoj ? 

Ni laboru pluen dum sama obstineco, por 

ke ni baldaŭ lernu flugi per niaj spiritaj 

fortoj trans la marĉoj de nescio kaj iner

cio kaj malbonvolo!

V. (Del. Hamburgo),

E K S P O Z IC IO J

En Torino prepai'iĝas granda in ter

nacia ekspozicio

Torino, la bela kaj industria urbo, kiun 

kisas la Po kaj zonas Ia gentilaj montetoj, 

preparigas al la granda fakto: la interna
cia ekspozicio, kiu okazos en 1910-1911. 

Tiam Homo ankaŭ imitos Torinon, sed tie 

ĉi la triumfo de la industrio, tie de Tarto. 

La ĉarma parko de Valentino rapide ali
formigas ; en la verdaj herbejoj, kien hie- 

raŭ kuris centoj da infanoj ekkriantaj, 
hodiaŭ multnombraj laboristoj altigas pa

lisojn ; en la trankvilaj aleoj, kie la aman

toj murmuradis la dolĉajn amparoloj^ 

nun bruas la radoj de cent ĉaroj, resonas 

la voĉoj de Tsenlacaj laboristoj, la mil so
noj de la iloj.

La granda ekspozicio kuŝas sur la du 
bordoj de Po kaj giaj konstruajoj estos 

ĉiuj en stilo de TXYII* kaj XVIIa centjaroj : 

kvar pontoj, krom Ia du nunaj, kunigos la 
du bordojn. En stilo de Tfranca renesanco, 

la Palaco de la modo, kiu enhavos serion 

da cambroj diversstilaj, estos la montrejo 
de la vestoj, ko n Ti do toj ne al rigidaj sal

paj kvazaŭhomoj, sed al gentilaj fraulinoj. 

Dekstre, la palaco de la artaj industrioj, 
maldeskstra la precipa grupo de kons

truajoj, kiu enhavos la internacian galc-
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Vidu la tarifon sur la 3« pago

rion de la elektro, en kiu oni vidos en 

agado la plej grandajn nuntempajn inven- 

taĵojn; la galerio de la muziko, la galerio 

de Tlaboro, la koncertsalono {kiu en ha

vos du mil aŭdantojn). Ankoraŭ la ga

lerio de la maŝinoj laborantaj kaj la mon

trejo de la presilo.
Anglujp partoprenos al nia ekspozicio 

kun granda eleganta konstruajo, kaj (lanke 

turo por la anglaj kolonioj, precipe Kanado 

kaj Aŭstralio. De tie ĉi per kvarobla ponto, 

larga 25 metrojn, oni iros al « Akvokas

telo » akva vualo, dividita en triobla kas
kado, malsupreniros el la centra -niĉo kaj 

oni kreos mil kolorajn efektojn. Maldeks

tre de ĝi, la konstruajo de Francujo, kun 

grandaj kupoloj kaj ankoraŭ Belgujo, kies 

palaco imitas la flamandan stilon. Pli mal
proksime altigos Ia konstruajoj de Brazilio 

kaj Argentino.
Dekstre de la « Akvo-Kastelo », staras la 

germana sekcio kaj la blanka dometo de 

Siamo : de tie ĉi la vizitantoj, per granda 

tunelo, pasos al parko de Tamuzajoj, poste 
al la galerioj de la lokomovojo, kaj fine per 

barkponto al la regiono Pilonetto, en kiu 

altigos tre granda grupo da konstruajoj 

por ĉirkaŭ 60.000 kvadratmetroj : cstos la 

ekspozicioj den ta lo j alilande vivantaj, de 
la terkulturo, de ne labora j maŝinoj, de 

Importoj... Tia estos la projekto al kiu zorge 

laboradas niaj ingenieroj, la « granda in
ternacia Ekspozicio de Torino », por kiu 

preparigas milo da fabrikoj en la tuta 

mondo.
Ni sole, Esperantistoj, restos senmovaj? 

Tiu ĉi estos bona okazo por disvastigi Es

peranton. Kion povos fari U. E. A.? Tion 

ĉi mi ekzamenos en baldaŭa artikolo.
M. d e  B a l z a c  (Del. Torino).

K O N G R E S O J  &  F E S T O J

G u oni devas flegi la id io tu lo jn  ?

« Ne », d iras la urbestro de P lym ou th

Publika kunveno por pritrakti la (lega

don de idiotuloj okazis lastatempe en Pli- 

mouth (Anglujo). La Prezidanto, Sir Char

les Kadion!, legis leteron skribitaj de la 

urbestro, S-ro A. Edmund Spender, kiu 
ne povis ĉeesti, en kiu li forte kaj insiste 

montris la gravecon de solvo de la deman

do, « se ne ni baldaŭ vidos la viran povon 

de la regno ruinigitan de kulpa nezorgeme

co ». « Mia propro opinio » Ii aldonis, 

estas ke kunmetado de idiotuloj en apar

taj institutoj estas nur la « alpha » de nia 

devo. Ni malsparis milionojn da mono, 

konstruante kostajn domegojn en la plej 

sanigaj lokoj, pagante grandegajn oficis

tarojn, kaj aĉetante malgajojn. Por kia 

celo? Por ebligi la vivon al tiuj, kiuj ne 

havas kaj neniam poste havos eĉ unu eron 

de inteligenteco — tion oni nomas huma

neco. La kuracista scienco tiel forte antau

eniris, ke estas eble submeti tiujn idio
tulojn al sendolora morto, kaj ilin liber

igi el la purgatorio de Tseninteligenteco. 

Prefere la monon nun tiel malavare mal- 
ŝparitan elspezu por projektoj similaj al 
tiuj adoptitaj de la Societo por la Helpo 

de Patrinoj, Patrinecaj Hejmoj kaj la Ins

tituto por la Flegado de Infanoj. Tiam 

nova auroro por homoj aperos. »

Lia urbestra mosto finis per: « Mi kons

cias ke mi submetas min al kritikemo. 

Tion faras ĉiuj, kiuj havas la kuragon mal

kare esprimi siajn sentojn pri arĥaikaj 

institucioj kaj praktikoj. Mi estas preta 

esti trapafita per mallaŭdo pro tio, ke mi 

opinias ke la procedo, kiun mi rekomendas, 

rigide kontrolita, estus la plej humana, (ii 

tute certe estas la plej malfreneza. »
Post la legado de tiu letero Pastro Dok

toro Binnsforte kontraŭstaris la proponon, 

kiel antaŭkristana.
C. L. D e a n  (London).

A R T O

gloron, fervore laboradis. Tute serioze ili 
studadis la diversajn branĉojn de scienco, 

arto, komerco kaj industrio, kun la gojiga 

rezultato, ke hodiaŭ multaj eksterlandanoj 

kun miro kaj admiro rigardas la progre
sojn de la fervoruloj el tia sensignifa 

landeto. Sui) la aŭspicio de artistoj kiel 

Israels, Bosboom, Mauve Boelofs, Mesdag 

k. t. p. la pentrarto atingis novan gloran. 

La nomoj de skulptistoj kiel Toon Dupuis, 

Pier Pander k. a. nur estas elparolataj kun 

profunda honoro. Samtempe la maljuna 

fajenca rto denove revivigis. La belegaj, 
subtilaj modeloj kaj desegnajoj de la Gaŭda 

kaj Delfsa fajenco facile trovis aĉetantojn 

tiel en la patrujo kielon la eksterlando kaj 

nuntempe ne sole la posedanto5 d® hone 
provizitaj monujoj povas gui tiujn artis

tajn produktajojn, sed ankaŭ la mezkla

sanoj kaj eĉ niaj malbonfavorigitaj gefratoj 

povas ornami siajn hejmojn per objektoj, 
allogaj kaj vidindaj persiaj simplaj formoj 

kaj kvietaj koloroj,kiuj elmontras la florojn 

en ilia tuta beleco. En ĉiu Holanda arteks

pozicio grava loko estas dedicita al la vere 

artaj fajencoj. Artmagazenoj estas orna
mitaj per tiuj atlogajoj kaj eĉ la florven

distoj, kies vastegaj magazenoj oni nur 

povas t l ovi en I lokindiko, kaj speciale en 

Hago, bone komprenas la profiton kiun 
portas al ili la belaj llor-vazoj el verdgrizaj 

ati varmbrunaj koloroj. Se oni volas kona
tigi kun tiuj Holandaj produktadoj el la 

Haga fabrikejo, oni sin turnu al subskri

binto kiu volonte donos informojn al siaj 

eksterlandandaj gesamideanoj pri la artfa- 
jenco de Holandujo.

J. F. v. D a m .

ID E O J  <St F A K T O J

La rev iv igo de la  artfajenco  

en Holando

La nomo Holandujo jam estis bone ko
nata «le multaj diversaj popoloj de la tuta 

mondo antaŭ du jarcentoj. La vastegaj 

komercaj interrilatoj kiuj kunligis la Ams- 

terdamajn komercistojn kaj artistojn kun 
la popoloj de Eŭropo, fluigis grandajn tre

zorojn en tiun ĉi landon kaj katizis ke arto 

kaj scienco floradis gis nekonata forteco. 

La pentrajoj cl tiu tempo ĉiam pli kaj pli 
valoras, tiel ke en la nuna tempo nur 111011- 
reĝoj povas akiri la famajn antikvajojn 

kontraŭ sia oro. Post tiu fama tempo de 
prospereco, sekvis kiel ni olte povas ri

marki en la historio de la mondo, tempo 

malprospera kiu daŭradis ĝis la mezo de 

la pasinta centjaro.
Tiam la vigla energia holanda spirito 

revivigis, kaj la renaskigita gento dezi

rante reflorigo la ĉiekonatan Holandan

La proceso de Zagreb kon traŭ  kroa

toj. Menda skandalo. — La belaĵoj
de ^ovinismo.

Iui Kroatigo kiu eslas parto de hunga

ra krono, batalis fratmortigo de longe du 

slavaj nacioj, Kroatoj kaj Serboj inter si

reciproke. Dum la pasinta jaro oni komen
cis zorgi pri repacigo de indignitaj slavaj 

fratoj, 'l io malagrable impresis la hunga

ran registaron, precipe kiam gi ekvidis la 

pligrandigantan nacian rekonscion kaj ri
markis amikajn rilatojn de kroatoj kaj 

serboj en Kroatigo kun fratoj en Bosnio, 

Herzcgovino kaj Serbujo. Estis bezona 

interrompi tiun sanigan movadon kaj pe

reigi tiun rekonscion. Tial la registaro el

pensis jenan planon : gi subaĉetis dungi

tojn, mendis spionojn kaj tiel sukcesis jam  

dum somero tle pasintajare « malkovri » 

en Kroatigo: grandan « konspiron », kiu 
laudireklopodisforŝiri Kroation,Bosnion, 

Herĉegovinion, Dalmation de Aŭstrio kaj 

aneksi tiujn landojn al Serbujo—unuvorte 
kiu laudire klopodis « por serba stata 
ideo ». Sekve de tio estis arestitaj jam an

taŭ la anekso de Bosnio, en la pasinta jaro, 

53 eminentaj Serboj, akuzitaj pro regna 

perfido, ĉar perfidulo estas laŭ ŝovina 

tendenco ĉiu serbo, kiu batalas por sia 

nacio. La proceso kun arestitoj estis sen

sacia kaj katizis atenton de tuta Eŭropo ; 
la akuzantoj furiozis en gi ekstreme. La 

proceso de Zagreb daŭris 7 monatojn kaj 

dum 150 tagoj oni jugis; ĉirkaŭ 300 ates

tantoj estis aŭdataj. Defendantoj proponis 

aŭskulti 821 atestantojn, sed Ia tribunalo 

rifuzis kelke da centoj de ili. Senmotiva 

plendo estis deklarita en 2I50 okazoj. La 

detemi, ntoj devis pagi 2530 kronojn

O O* U {j) da disciplina monpuno. La ver

dikto eslis deklarita Ia 7. de oktobro ma
lene. Eslis kondamnitaj 31 kulpigitoj pro 

regna perfido; du je 12 jaroj de severa 

malliberigo, unu je 8 jaroj, 3 je sepjaroj, 

lo je  ses jaroj, lo je  kvin jaroj de severa 
malliberigo pro laŭdira regna perfido. La 

verdikto kauzis malaprobon de fama angla 
publicisto, S. \V. Soton \Vatson (Scotus 

Viator!, autoro de tie konata libro « Racfal 
Problemis in Utiligan’ »kiueldonisbroŝuron 

« Absolutismo en Kroatujo », kiu estis en 

H ungarujo konfiskita pro <• ribelo kontraŭ 

publika paco ». En la tula civilizita mondo 
kaj disvastigos malbonan famon, cetere 

jam de sanga katastrofo de Ĉernova ĉie 

konatan, pri barbara kaj drakona tiea ju 

kado... Senkulpaj homoj estis malliberi
gitaj pro honesta klopodo pri progreso 

kaj repacigo de Serboj, kun Kroatoj. Vera 

monda skandalo koncerne ŝovinismo kaj 
perforteco. Kiu intervenos? Tie en mal
varma nordo vivas granda homo, krom 

L. N. Tolstoj unu el plej noblaj viroj de 

samtempa Eŭropo — norvega verkisto kaj 
politikisto B. Bjcernson, nun 78-jara mal

junulo. Pro sia vireca interveno por utilo 

de manciitaj hungaraj slovakoj koj nun 
por utilo de malliberigitaj Serboj en Za

greb li atingis mondan popularecon. Gran

da tilo de libera norvegan acio batalas por 

libereco kaj^Justeco ĉie en la mondo, kie
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ESPERANTO

estas tio bezona; li ne apartenas al tiuj 

malfortaj homoj, kiuj demetas idealojn 

kaj cesas batali por humaneco tuj kiam 

ili mem vivas en bonstato. Nun li logas 

malsana en sud-norvegaj banoj en Larvik, 

sed tie estas tamen Bremson energia, no

blanima, pioniro de humaneco. Li estas 

malsana, sed apud li kuŝas gazetoj el Za- 

greb, por ke li havu ĉiam informojn pri 

«ovinisma proceso kontraŭ serboj. Li vive 
interesigas pri ĉio, pri m alfc ila j, simpla

nimaj hungaraj slovakoj, pri Rutenoj en 
Galicio, pri bohema nacio en Bohemujo 

kaj Vieno k. t. p. Ni esperu, ke li resani

gos. La landaj okuloj de maljuna Bjoernson 

ankoraŭ longe observas la mondon, ener

gia kapo kun blankaj haroj fiere levigos 

kaj tondranta voco de popola tribuno ne 

permesos dormi al subpremantoj.

Okazis, ke dum internacia kongreso de 

kuracistoj en Budapest parolis en higiena 
sekcio kuracistino \Vistein el Ne\v-York 

pri trouzo de alkoholo kaj tusis terurajn, 
malhigienaj!!, kontraŭkulturajn cirkons

tancojn en Hungari!jo. Sur bazo de sia 
rilato kun infanoj de elmigrintoj cl lilin

ga! ujo, precipe kun la slovakaj, kaj sur 
bazo de statistikaj datoj si montris la mal
grandan civilizacion de elmigrintoj, kiun 

si klarigis al si nur tiam, kiam si per pro

praj okuloj ekvidis Hungarigon, kie la [to

polo ne povas lerni, ĉar en 90 %  ekzistas 
neniaj lernejoj, kie oni permesus instrui 

per gepatra lingvo. Tion deklaris la virino, 

kiu sola havis energion diri sincere ple

nan veron publike antaŭ ĉiuj kongresanoj, 

dume ĉiuj aliaj parolis sensencajn frazojn 

pri « progreso kaj kulturo » en H unga

rujo.
Interesa estas, ke dum la internacia ku

racista kongreso en Budapest la hungaraj 

gazetoj kaj jurnaloj disvastigis raporton, 
ke oni donis pardonon al ĉiuj kondamnitoj 

en proceso de ĉernova. Estas konata tiu 

terura proceso kaj gia motivo: Malricaj 

vilaganoj de ĉernova konstruigis por si 

pregejon el siaj monkolektoj kaj donacoj, 

lli volis, ke la pregejon sanktigu la estinta 

parohestro cle Ĉernova, slovaka pastro 

minka, sed sovinista hungara episkopo 
Parvv, konata per sia senmorala vivo; ne 

plenumis tiun pravan postulon de mal
felica popolo, kontraue li ordonis, ke la 

pregejo estu sanktigita de pastroj hunga
raj ; vanaj estis ciuj petoj kaj protestoj, l-a 

magiara episkopo sendis kvar magiarajn 
pastrojn kun 18 gendarmoj por sanktigi (?) 

slovakan pregejon, konstruitan «le slova

koj por slovakoj. Kiam la kalecoj kun pas

troj ne povis traveturi amason de popolo, 

kunveninta antaŭ la pregejo, la pastroj 

kriis : Nur antaŭen (Csak eltere!). La ka

leso enveturis rapide inter la popolon, tiel 

ko kelkaj homoj estis faligitaj. I ini vila- 

ĝano volis haltigi la cevalon sed en tiu 

momento magiara komandanto de ^endar

moj, Pereszlemji, ordonis: Ekpafi!! La 

rezultato estis terura : 15 mortintaj, pres

kaŭ IGO vunditaj kaj multaj arestitajn 

homojn, tion kostis sanktigo de unu slo

vaka pregejo en Hungarico. La tuta civili

zita mondo estis emociita. Sed la magiara 
registaro en parlamento aprobis la agadon 

de pastroj kaj gendarmoj kaj priskribis 

tiun katastrofon (okazis 27 de oktobro 
1907) kiel ribelon de vilaganoj kontraŭ 

estraro, certiginte, ke pastroj kun gendar- 

ntoj iris sole kvietigi la popolon. I j i  sek

vinta, skandala proceso, kie ĉiu justeco 

eslis perfortigita, la magiara tribunalo 

kondamnis (la IO de marto 1908) preskaŭ 

ĉiujn akuzitojn pro laŭdira ribelo en mal

liberejon kaj punlaborejon, kvankam oni 

ne pruvis ilian kulpon. Laŭ tiu kruela ver

dikto estis 19 jara virino S-ino A. Fullova 

kondamnita al 3 jara restado en punla

borejo, S-ino Koŝakova kun dii kulpigitoj 

estis kondamnitaj al punlaborejo dum 2 

jaroj kaj poste al malliberejo dum 3 

ja ro j; per 18 monata malliberigo estis pu

nitaj 3 personoj, per dekdumonata l i ,  ok

monata 8, sesmonata 15, kvarmonata i 

persono kaj nur (i personoj estis liberigi

ta j! Kia barbareco I Do al tiuj malfcilaj, 

maljuste suferantaj akuzitoj oni «Ionis par

donon laŭ gazetoj. Sed nun montrigis, ke 

tiu raporto estis .malvera, celanta trompi 

la humanajn kongresanojn, ĉar granda pli

multo da la kondamnitoj devos suferi en 

malliberejo gis la fino. Tiel ekzemple la 

fratino de pastro lllinka devos resti ne 

malliberejo dum 3 jaroj, Andreo Sliaĉan 

dum I 1/2 jaro k. t. p. Nur al 20 kondam

nitoj kun la plej malgrandaj punoj, kiuj 

cetere jam estis plejparte finitaj, oni « do

nis pardonon ». Monda skandalo! Tiel 

barbare oni agas kun slovakoj. Magiaraj 

poezio, arto, muziko ĉerpas el riĉa fonto 

de slovaka popola animo, ja de slovaka 
lingvo ili transprenis multajn por kulturo 

tre signifoplenajn vortojn koncerne agri

kulturon k. t. p. Ne mirinde, slovakoj ne

pre ludis en malnova Hungarico tre gra

van rolon ne sole politike, sed ankaŭ rase 

kaj kulture; eĉ la plej grandan politikis

ton, Lajos/ Kossutk-on kaj poeton Petceli 

Hungarujo ricevis de nacio slava, de Slo

vakoj. Kaj por tiu kultura kaj vivoplena 

slovaka popolo estis kreita la sentenco 

« slovako ne estas homo » (Tot neni cra- 

ber), legebla en ĉiu hungara gazeto. Feliĉe, 

oni ne povas tutan nacion kulpigi pri mal

humaneco kaj nekulturo, oni scias, ke 
inter Magjaroj same kiel inter ĉiu nacio 

estas ankaŭ homoj eminentaj, humanaj 

kaj justaj, kiuj neniel estas kulpaj itri la 

sovinista stata politiko, direktata de feŭ- 

dala oligarkio. Ni nepre evitu inciti tinti 

nacion kontraŭ la alia! Tiel mia artikolo 

devas esti esprimo de nenia malamo kon

truii Magjaroj, sed esprimo de protesto 

kontraŭ nacia ŝovinismo, mensogo kaj 

perforto, kontraŭ kiuj ni ĉiuj konsciaj Es

perantistoj komune batalas.

N e b u ŝ k a  (Praha).

oficiala Academia informejo, kiu havas la 

taskon, esti centrejo [tor ĉiuj informoj de 

scienca speco, kiuj sajnas konvenaj, esti 

utilaj al la studentoj por iliaj studadceloj 

kaj precipe ankaŭ, al la eksterlandaj stu

dentoj profitigi ilian restadon en Berlino. 
Ankaŭ aliajn personojn, kiuj vizitas Ber

ii uon pro sciencaj kauzoj, gi volonte hel

pados por la atingo de iliaj celoj.

La informoj sin rilatas al stataj, urbaj 

kaj privataj institutoj por la llegado de 

scienco kaj al to en Germanujo kaj ekster

lando. Kroni tio studentoj, kiuj deziras 

viziti aliajn universitatojn, kaj scienculoj* 

kiuj estas farontaj studadvojagojn, ricevas 
laŭcelajn informojn.

La informejo trovigas en la Universitat- 
domo, Berlin G. 2, Platz ani Opernhatise, 

kaj estas malfermata je la semajnotagoj de 

la deka ĝis la unua kaj duono (10-1 12) 

antautagmeze. La informoj estas donataj 

senpage. Al skribaj demandoj oni devas 
aldoni la sendkoston.

T f * A  UR M O J A D O
B E R N

Lia pakto]
I  • Novembro. — R o m o .  — Kn Vatikano oka

zas la i na iigu ro de la trezorejo de la Baziliko de
de Sla Petro.

B e r l i n o . —  Inaŭguro de Monumento al Teo
doro Moni mson.

'2- A a  n t  v e u  p e  vo. — Roulier sur la avi.id- 

kampo atingas 270 metrojn de alteco.

ii. K o p e n h a g o .  — .Minis»resi ro /aliie prezentas 
novan ministaron al la deputataro.

'i. T o k i o .  —  Solena enterigo de princo llo.

/. V i e n o .  — La Asocio « Konkordi^ » de ga

zetistoj kaj literaturistoj, festas la 50 datreve
non de sia fondo..

(S. M.vnhmo. — Brulado detruas tetraon « /ar
ie la  ».

B a r c e l o n o .  —  Rega dekreto restarigas Ia 

konstituciajn garantiojn en la provincoj de Bar
celono kaj Gerono. /

I). L o n d o n o . — Sir John Knill solene eniras 
en sian urbestran oficon.

l i .  B r e s c i a .  —  Generalo Asinaridi Bernezzo 

faras elparoladon kontraŭ Aŭstrio dum militista 

ceremonio. Li estas tuj eksidita de la minis
traro.

I I . L o n d o n o . — La oka internacia ekspozicio 
de automobiloj estas malfermita.

P e t e r b u r g o . — La Dumo reelektas kiel pre
zidanton Komiakoff. v

1 3 .  P a r i z o . — Oni absolvas Margarinon Stein- 
heil, vidvino de Ia pentristo inside mortigita.

Sprint; \Vallky. — Terura katastrofo en karb
minejo; 'iOl) personoj pereas.

K o n s t a n t i n o p l o .  —  Deputataro manikuras Ia 
duon kunsidaro!!.

B a r c e l o n o .  — Alveturo de Ia respublikana 

deputato Lerrou.v, akceptita entuziasme.

l i ) .  M i l a n o .  — Inaŭguro de internacia eks
pozicio de Aviado.

B l e n o s - A v r e s . — Oni proklamas Ia siegsta- 
ton sekve de Ia mortigo de Ia policprefekto.

L o n d o n o .  —  Alveturo de la Rego de Portu
galo jo.

I e i  i e r  a n .  —  Oni malfermas Ia novan persan 
deputataron en eeesto de la juna Sao.

A d a n a  kaj I r e r i s o n d a .  —  La urboj estas su
perakvataj sekve de teruraj pluvegoj.

S t o k o l m o .  —  Oni anoncas ke la premio No
bel por la fiziko estos dividita inter Vilhelmo 

Marconi elpensinto de la radiotelegrafo kaj 

Karlo Ferdinando Braun el Strasburgo kiu stu
dis la saman temon.

l to .  P a r i z o . — Mortas muzikisto Francisko 

Thorne.— En la granda amfiteatro de la Sorbono 

okazas solena akcepto al la polusa esplozisto 
Shakleton farita de Ia Geografia Societo.

I/. 'I o h i o . —  Princo Vanigata estas nomita 
prezidanto de la privata Konsilantaro anstataui 
princo Ito.

18. H e l s i n f o r s .  —  Cara dekreto disigas la 
Finlandan Dieton (deputataro).

l i ) .  B r u s e l o .  —  Komenco de la oficialaj fes
toj pro Ia 75* datreveno de la fondo de la libera 
universitato. ^

L h a l o n s -s u r - M a r n e . — Aviadistoj Latham 
kaj Pa u I hani atingas per aeroplano Ia altecon 
da metroj 360 kaj 410.

;?0 . R o m o . —  Ministroj Tii toni kaj Ĵonkheer 

Henriko de \\ elde subskribas Ia generalan trak

taton de arbitracio inter Italujo kaj Holando.

2 3 .  K a n a r i a  i n s u l o j . —  Elsputado de vulkano 
de Tenerifa, kiu Sajnis jam estingita.

2\. P a r i z o . — Deputataro aprobas socialan 

legon kiu garantias Ia oficon al kiu ajn laboris
tino dum la akusa periodo.

A .  T e l l i n i .

Sur alta roko ĉirkaŭita je Iri flankoj de 

Pblu-verda rivero Aare, frunte de Iaita 

alparo, staras fiere la malnova cefurbo de 

Svisujo: Hem kun siaj 80,000 logantoj. Cii 
ne estas Ia plej granda urbo de rlando, 

sed kiel politika centro, pro la grava his

toria estinteco kaj kiel cefurbo de Fsame- 

nomita granda kantono gi ludas eminen

tan rolon inter la svisaj urboj. Somere kaj 

vintre gi estas vizitata de multaj t reni du-, 
loj kiuj krom la urbon admiras Ia sango

plenajn cirkaŭajojn kie verdaj montoj, tule

proksiniaj grandaj arbaroj kaj precipe la 

bela clvidaĵo al la n «^okovritaj Alpoj invi

tas al promenado. La urbo mem, fondita 

je lli)! de Feluko de Zrehringcn,estas pres

kaŭ tule konstruita el sabla stono; kon

servinte multajn malnovajn turojn, goti
kan 'ĉe I pregejon kaj aliajn tre rimarkin

dajn konstruajoj n, precipe el la 17a. kaj 
18a. jarcento, ĝi havas tute specialan svi

san kavalieron. Ambauflanke de la largaj 
ĉeistratroj estas arkadoj en kiuj oni pro

menas admirante la elmontrejojn de la

magazenoj, protektita kontraŭ la somera 
varmeco, la pluvo kaj nego. La urbo estas 

speciale konita pro la beleco de siaj fontoj 

kiuj staras meze en la stratoj kaj estas or

namitaj per pentritaj stonaj statuoj, kiel 

la justeco, la pafisto, a rba lis to , la sova- 

guleco mankanta infanojn k. t. p. Tamen 
por multaj aliaj vizitantoj la cefaj aferoj 

estas la grandega restoracia kelo de (‘gre
nejo kun siaj pentrajoj kaj la bone konita, 

ursa foso. La urso, Ia simbolo de la berna 

forteco kaj konstanteco, estas en la urba

H i a j  F e l i e t o n o j

Post la satita kaj impresiga traduko de 

nia kunlaboranto D-ro Ostrovski: Rakonto 

p ri sep pendigitoj, de Leonie! Andrejev, tti 

de la proksima N» komencos publikigi 

spritan kaj fame konatan verkon el itala 
lingvo nome

L A  K A T O

de D-ro Jon uio RAJBERTI

Ni ne dubas, ke ciuj niaj legontoj ŝatos 

tiun spritan verketon, kies traduko estas 

siliciata al nia kunlaboranto .1. Tellini, el 
Bologna.

dangere admiri la bestojn kiuj per dancoj 
aii aliaj amuzigaj artifikoj mendetas karo

tojn, ora ngoj n aŭ aliajn mangujojn.

Ke Bern kiel ĉefurbo estas riĉa je publi
kaj konstruajoj kaj muzeoj, ke komfortaj 

hoteloj, teatroj kaj muzikistaroj zorgas 

por agrabla restado de (vizitanto estas 

memkomprenebla. En la plimulto de la
hoteloj et magazenoj oni bone parolas la 

germanan kaj francan, ofte ankaŭ la an

glan lingvojn. Kvankam tiamaniere la pro

blemo de internacia komprenigado estas 

iom solvita kaj malgraŭ multaj malfacila- 

joj ekzistas tie ĉi vigla esperanta grupo 

kiu ĉiam tre satas akceptis fremdajn gesa

mideanojn. Pli ol cent alvenantaj kaj fori

rantaj vagonaroj cl kiuj multaj kun di

rektaj vagonoj por Germanujo kaj Fra li

cu jo ebligas rapidajn interrilatojn ; post 4 
jaroj oni finos la grandegan tunelon tra 

Alparo kiu per la vojo de Basel aŭ Delle- 

Bern-Simplon kunigos plej proksime mili
tajn europaj n urbegojn kun Italujo Tiam, 

je 1911, oni ankoraŭ arangos en la urbo la 

svisan nacian ekspozicion. Do, kara sami
deano, se iani vi havas tempon kaj volas 

viziti interesan urbon aŭ trovi ripozon en 

la montaro, venu Bernon kaj en la Bernan 
Oberlandon.

St.

E s p r e m i s  Ligo

p e d a g o g i o

Akadem ia informejo en Berlino

Le la « Koenigliche Friedrich-VVilhelms- 

tJniversitcet » (Rega Friderlko-Vilhelmo- 

Universitato) de Berlino estas organizita

Esperantaj Festoj

Baldaŭ la 50-a naskigotago de nia majs
tro, Kristnasko kaj aliaj festoj solene kuni
gos la grupojn. La granda zorgo itri kon

vena arango cle tiaj festoj, jtri novaj pro

pagandiloj altirantaj la atenton al nia mo

vado estas nun plifaciligita perla klopodoj 

de l’Universala Esperantia Librejo en Ge
nevo, kiu kroni ĉiuj ŝlosiloj, libroj k. t. p . 

liveras je modestaj prezoj insignojn ĉius- 

pecajn, lampionojn, girlandojn, ventumi
lojn k. t. p. Luksa, originala kaj samtempe 

utila donaco estas la horlogo: LEspero, je 

12. 65. Sni. afrankite, pli malmultekoste, 

nur GO Sd. alr. estas la Murkalendaro, no

vajo de tiu ĉi jaro, kiu meritas esti disvas
tigita en ĉiuj esperantaj familioj.

La plej nova kaj grava progreso en nia 

movado eslas la fondo de I Varietea Espe
rantista Ligo de S-roj kaj K. Sclnvarz.

Ekzistas eble nenia profesia n aro, kiu tiel 

grave sentas la diverslingveco!! inter, la 
popoloj kiel precipe ia varieteanaro; la 

diverslingveco!!, kiu ne nur malfaciligis, 

sed ofte malebligis al varieteaj artistoj, 

vojagi eksterlanden kaj prezenti al la ho

maro siajn artifikojn akiritajn duni longaj 
jaroj.

La lingvaj 'malhelpaĵoj konfraŭstarigan- 
taj al artistoj en eksterlando estas nekal

kuleblaj. Oni konsideru, kiajn malfacil

a j n  ĉiutage devas venki direktoroj, agen

toj, reĝisoroj, kapelestroj kaj la artistoj 

nune ĉe alveno en la teatro, ĉe provoj, ĉe

konstruado de aparatoj, ĉe kontraktoj ktp.,
kaj plue, ke la eksterlando al kelkaj artis
toj, ekzemple humoristoj, komikistoj, pa

roladistoj ktp., eĉ por ĉiam restas feriata.

Pro tio la ideo de S-roj Sclnvarz trovis 
favoregan akcepton. Ĉiuj ekkonis tuj la 

utilon de interkomprenilo precipe por va
rieteaj artistoj, kaj ili kunarigis poi- per 

komuna laboro forigi la barojn limigintajn 
ĝis nun ilian migradan liberecon. Tiama

niere okazis, ke la ligo, nur ekzistanta de- 

post kelkaj semajnoj, jam havas grandegan 
membraron. Artistoj el diversaj landoj jam 

farigis membroj. Ĉiutage kreskas la nom
bro de la varieteaj esperantistoj kaj inuite 

da petoj pro informoj pruvas la ĉiean vi
vadi intereson. En la germana artista faka 

gazeto « Das Programm p en Berlin jani 
aperas laŭdezire la duan fojon instruaj 
lecionoj.

(I) Varieteo ; t e a t r o ,  c i r k a r t i s t o .

Sed por ke la liganoj jam nun havu efek

tivan profiton per la ligo, oni interrilatis 

kun U. E. A. pro la organizado. Kiel fakan 

gazeton oni intencas elekti la gazeton 

« Esperanto ». Krome oni komencis starigi 

informejojn- en ĉiuj grandaj urboj de 

rmondo. La informejoj estas je dispono 
ile 1'liganoj. Ĉi tie oni donos konsilojn kaj 

informojn pri ĉiuj esp. aferoj, oni faros tra

dukojn — ekzemple de kontrakoj ktp., e] 

naciaj lingvoj en esp. kaj el esp. lingvo en 

naciajn lingvojn, oni instruos pri ĉiuj fakaj 
sciigoj cl la faka gazeto ktp. Kiel granda 

estas la bezono pri tiaj arangoj pruvas la 

| cirkonstanco, ke la informejo en Berlin 

jam en la komenco de 1'starigo havis gran
dan klientaron. Oni jam okupis sin ankaŭ 

pri la instrua demando, kiu estas tiom pli 

malfacila, ke artistoj ĉiant jam post kelkse

majna restado forlasas lokon. Seci ankaŭ 
en ĉi tiu rilato oni jam projektis planon 

promesantan, ke ankaŭ tiu ĉi tasko baldaŭ 

estos solvita. Ekz. oni preparas lernolibre

ton por la samideanaro. Ĉi tiu lernolibreto 
.enVahas ankaŭ frazaron el artista faka vi
vo. La artistoj baldaŭ havos okazon apliki

siajn esp. sciojn, ĉar kelkaj varieteaj direk
toroj promesis estonte nur dungi esp. istajn 

sekretariojn. Kiel simpla la tuta artista 

vivo estonte estos oni ne bezonas klarigi. 

Ankaŭ la interparolado inter kolegoj, kiti 

nun tre ofte neestas ebla pro la diversling

veco, estonte plibone prosperas kaj la ko
legeco per tio progresas.

Por ke kiel eble plej multaj personoj po
vu aligi al la li^o, oni fiksis la kotizajon je 

2,50 Sm. por pasivaj membroj. Aktiva 

membro povas farigi ĉiu societano, kiu 

havas intereson por Esperanto kaj prome
sas ĝin lerni. Pasivaj membroj povas fa

rigi varieteanoj kaj ĉiuj aliaj personoj kaj 

korporacioj ktp., aprobantaj la klopodojn

de la listro kaj subtenantaj ilin. Estas dezi

rinde, ke la tuta esperantistaro kunhelpu 
pri la prospero cle Tafero.

La entrepreno estas granda kaj gia orga
nizado postulas sindonemeco!!, laboron 

kaj monon. Tial ini turnas min al ĉiuj sa

mideanoj, grupoj, korporacioj ktp., ke ili 
aliĝu al la ligo kiel pasivaj membroj kaj 

tiamaniere mone subtenu la aferon. Kiel 
jani supre dirite, ankaŭ societoj, korpora

cioj povas farigi membroj. Por ili la koti

zajo estas 2,50 Sni. Per tia efektiva subteno 

la varieteanaro vidos, ke gi estas bonve-

nonta en nia esp. mondo. Granda gojo pro 

tio ekkaptos la artistojn kaj ĉie, en ĉiuj 

lokoj, en kiujn la profesio ilin enkondu

kos, ili anoncos nian lingvon kaj gian be
non, ili farigos veraj apostoloj de nia 
afero!

Ĉiujn pluajn informojn oni bonvolu peti 

de 1'subskribinta ĉefsekretario de 1'Varie- 

tea Esperantista Ligo (V. E. L.), en kies 
martoj la tuta organizado kuŝas.

Otto L i n s e ,

Bromberg (Germanujo), Nene Marki 8.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U . E . A .)

OFICIALA IM FORMI LO

A D M IN IS T R A  F A K O

blazonbildo sed ankoraŭ trovigas ĉie ali
loke.

Bernanoj kaj ursoj estas nesepareblaj, 
la afabla besto estas pentrita ĉi timaniere, 

skulptita en stono, oro, argento kaj ligno, 

modeligita el sukero, el Cokolado, el spi

cejoj; oni vidas gin sur la Stataj palacoj, 
sur la lanternoj, sur la mallumaj butonoj 

de regantaro kaj fine en kelkaj bonaj vi

vantaj ekzempleroj en la foso malsupre de 
I urbo. Jam de multaj jarcentoj la ursoj 

logas en Bern, la nuna foso ebligas sen-

P ro to ko lo  p r i  v o c d o n a d o .

En la lasta ii" enŝovigis ne gravaj prese
raroj pri la ciferoj de la vocdonado. Oni 

bonvolu korekti la rezultatojn kiel sekvas 

I1' Forigo de sendependaj Subdelegitoj : 
62 jes; 6 ne.

2>- Kreo de distriktiij Delegiti j  : 56 jes ;
12 ne.

3° Kotizajo de la membroj : 66 jes; 2 ne. 

I1' Kotizajo de la entreprenoj ; 61 je s ; 
7 ne.

La voĉdoniloj ricevitaj post la tempo

limo ne estis enkalkulitaj. La Delegitoj cle 

la jenaj lokoj ne voĉdonis : Abbeville, 
Ainsterdam, Barcelona, Caen, Caracas, 

Falun, Gijon, Krakovv (ne formale voĉelo- 
nis), Praha (S-ro 11 radii', Botterdam, San 

Sebastian, Teruel, Zaragoza, krom Aŭs- 
traliaj Del. kies respondo ne povis jam 

alveni. Al ĉiuj supraj Del. ni rememorigas 
§ I!) de la Regularo.

G r a v a j A v iz o j.

ĉar pro materialaj kauzoj la komplika 

ekspedado cle la dokumentoj al ĉiuj Del. 

dauris jili longe ol ni antaŭ vidis, ni devas 

prokrasti la tempolimon por la ricevo de 

la balotiloj gis '.ii Decembro IVO!). Niaj De

legitoj bonvolu noti tiun Sangon.

Ni ripetas, ke la membroj pagu la koti

zajon de IDIO al sia loka Delegito, ne al ni

senpere,

(Tuj Esperantianoj aŭ entreprenoj, kiuj 

ne formale eksigos antaŭ la I. Januaro, 

cstos membroj por IDIO kaj sekve devas 
repagi sian kotizajon.

P ro p o n o j.

La Komitato de I ’. E. A. ricevis propo

non de S-ro Rudnicki, Del. en Krakovv pri 

administraj punktoj en la regularo: de 

S-ro Bailev (London^ pri pago de mal

grandaj sumoj (aperonta en « Esperanto»), 

de S-ro Stromboli (Del. en Genova) jtri 
financa bazo de U. E. A. 'liu j proponoj 

estas studataj de la Komitato kaj aperos 

siatempe raporto pri ii; -

L a b o ra  K o n g re s o  de  U . E . A .

La Komitato cie U. E. A., post atenta 

ekzameno, decidis akcepti la inviton de 
S-ro Boideck, Del. en Augsburg, okazigi 
apartan laboran Kongreson de U. E. A. en 

Augsburg (Bavarujo) dum somero 1910. La 

dato cstos fiksata pli poste.

Pri la jtravigoj de tiu labora kongreso 

oni bonvolu legi la t efartikolon de D-ro 
Kandt en tiu N».

De nun, regulaj novajoj aperos en « Es

ig a n to  » jtri tiu Kongreso, kiu estis jani 

ofte dezirita de niaj amikoj kaj jtermesos 

al niaj Del. kaj membroj kunveni por se

rioze labori kaj pritrakti ĉiujn demandojn 
rilatajn al U. E. A.

Delegitoj & Subdelegitoj.

Oni demandas nin ankoraŭ jtri la dife
renco, kiu laŭ la jus voĉdoriitaj Sangoj, 

ekzistos inter Delegito kaj Subdelegito, 
Delegito ekzistos en ĉiu loko, kie estas 

almenaŭ kelkaj Esperantistoj kaj per si 

mem sufiĉe grava; li ĉiam dependos de la 

Komitato, Voĉdonrajton li akiros nur post 

varbo de 20 membroj. Subdelegito estos 
en ĉiu loko, kie estas neniu aŭ tre mal
multaj Esp-istoj kaj per si mem malgrava, 

kiel vilago aŭ urbeto ; li ĉiam dcjtendas de 

la plej proksima Del. kaj laŭ sia deziro 
povos farigi Del.

S tatistiko de la Esperantianaro.

La nombro de la Esperantianoj dum

1909 atingas nun 5.O li (listoj ricevitaj). Po 

lando la ciferoj cle nia lasta n» farigas 

jenaj : Britujo 635, Germanujo 023, Rusujo 

575, Svisujo Ilio, Sud-Ameriko IIO, Ocea
nio 95. La aliaj restas samaj.

I
KONSULA FAKO 

Cj Novaj Konsuloj.

T =  turismo; K =  komerco ; S =  junu
loj ; V =  virinoj.

Merlino : S-ro Hugo MarxT; Th. Kcehlcr 

kaj Pli. Gehrig K ; E. 'NVichert J ; F-ino M. 
Rabe V.

Ii. Godesberg : S-ro W. Marx.

Iio!ogua : S-ro O. Na n ni, T.

Jena : S-ro R. \Yohlstadt, T. J.

FAKO ESPERANTO-OF1CEJOJ 

^ . Novaj Esperanto-Oflcejoj.

L i e ge : S-ro Lemaillcux, K.
Noivaives : Librejo, Bcernstr., 7.

Schiveidnitz : Kaisers Buchhandlung, 
Mark t 32.

Rio : S-ro A. Fauzeres, Rua Sete de Se
tembro 195,

Sofia : Librejo Rozova Dolina, Str. Ala- 
binska 38.

Esperantia  Librejo.

Ni rememorigas, ke la Esperantia Li
brejo (sama adreso kiel U. E. A.) estas 

generala provizejo de ĉiuj Esp-Oficejoj por 
ĉiuj ajn Esperanta j kaj eldonajoj de 
U. E. A. Pri la kondiĉoj kaj necesaj deta

loj, petu la specialan cii kuleron de la 
librejo.

KOMERCA FAKO 

Dungado.

Niaj komercaj konsuloj ofte ricevas el 
Lsp-ianoj petojn pri oficoj kaj estas iam 

embarasataj por respondi. En tiu okazo, 

se la Konsulo ne povas direkte plenumi 

la |>eton -  kio plej ofte okazas -  li kon

silu al la (telinto jiresigi anoncon en la 

jtlej konata loka anoncgazeto kaj konigu 
al li la prezon de tiu anonco. Se la jte-

tanto konsentas, li sendos precizan tekston,
kiun naeien tradukos la Konsulo kaj pre

sigos en la lokan gazeton. La personoj 

atingitaj de tiu anonco povos kompre

ble rilati kun Ia petinto per la Konsulo. 

La Konsulo povas ankaŭ sin turni al dun
go fi eejoj kaj pagigi la elspezojn al la lie
ti nto. Gis ekzistos organizo, kiu permesos 

al la lokaj dungantoj sin turni direkte al 
la konsulo por konigi kiujn oficistojn ili 

bezonas -  organizo, kiun ni povas fari 
nur kun sufiĉe da monrimedoj — la supra 

maniero estas la plej rekomendinda,

F IN A N C A  FAKO

Etato de la F inancoj dum  monato
Oktobro

Fako Administrado 

Subfako Ekspedado 
Fako Financoj 

Fako Junuloj

Sumoj

En kasoj la I3” de ok
tobro

En kasctj la 1«" (je no
vembro

Enspezoj Elspezoj

S 243 35 131 03
4 42 43 80

17 46 158 IO
2 20 0 90

267 43 333 83

177 61

l l i  21

•lt5 04 445 04 

Konstanta Mondonacado por U. E. A

Por la esperanti»! agado de S-ro Kaliski 
Delegito cle U. E. A. en Londono :

S-ro Hceveter (Ĉefeĉ) (Londono) S 
S-ino Peni,ington (Londono)
S-ro D-ro Lcdge (Londono)
S-ro Amery (Birni i ilaha tni 
S-ro Familan (Londono) ~ .......

25

20
» 

»
5 » 
I  25 
I 25

Sumo

Por celo nedifinita :
S-roj Spitzer (Budapest)

Souza (Rio)

Tuke Priestmann (Bradford) 
Faucher (Serres)

Pasion (Nevvport)

Benoit (Alger)

E. Schulz (Schweinnitz)

Sumo 
Supra sumo 

Antaua sumo

52 50

0 15

1 20
IO » 

O 46 
IO »

O 39 

IO »

32 20 

52 50 

688 23
_ #

772 93Tuta sumo §

La Sni. 52,50 difinitaj por S-ro Kaliski 

grandaparte estis uzitaj por ateto de 

skribmaŝino kiu restos propraĵo de la Lon
dona Delegito de U. E. A.

La Sni. 32,20 donacitaj por neniu spe

ciala difino estis spezataj al la rezerva 

kapitalo de U. E. A. kiel ni decidis en 

Barcelono. Tiun rezervan kapitalon ni 
uzos nur en okazo de ekstrema neceseco, 

post konsulto al la komitato.

Niajn plej varmajn dankojn al la ĝi sim

ilaj donacintoj. Ni esperas ke multaj* ami

koj sekvos ilian ekzemplon kaj volos mone 

helpi al nia Asocio ĉu por difinitaj celoj 

(konkursoj, stipendioj, disvastigo cle U. E. 

A. en speciala regiono aŭ en speciala fako 

k. a.), ĉu por la pligrandigo de nia rezerva 

kapitalo, kiu sola povas doni al ni la nece

san garantion kaj trankvilecon pri nia 

estonta agado. Ni memorigas, ke ĉiuj per

sonoj, kiuj donacis almenaŭ IO Sin , kaj 
kies nomoj estas kursive presitaj, estas laŭ 

nia Statuto, bonfarintaj membroj de U. E. 

A. kaj ricevas pri tio specialan karton/

Kontrolado de la kalkuloj de U. E. A.

En Barcelono, Iau la regularo estis elek
titaj por kontroli la kalkulojn de U. E. A., 

S-roj Delegitoj Jaboeuf (Lyon) kaj Rudnicki 

(Krakovv;. S-ro Jaboeuf faris la diritan kon

troladon en Barcelono kaj poste sendis 
al ni jenan leteron ;

« Al S-ro Financa Fakestro de Universala 

Esperanto-Asocio, — Mi, subskribinta, cer
tigas ke nii kontrolis, post la kunveno de 

U. E. A. en Barcelono, la kalkulojn de la 

Asocio, kaj ko mi trovis, ke ili estas regu
laj kaj gustaj,

La kontrolinto, M. Jabceuf.

S-ro Rudnicki, bedaŭrinde devis forve
turi el Barcelono pli frue ol li unue inten
cis kaj ne povis fari la diritan kontrola

don. Li do devis transdoni sian komision 

al S-ro Delegito Vesoux (Beaune) kiu, hel

inta de S-ro Cvrot, esperantiano de sia 
regiono, kaj profesia librotenisto, zorge 

ekzamenis ĉiujn librojn kaj kalkulojn kaj 
poste skribis al ni jene :

« Mi havas la honoron informi vin ke 
nii kontrolis la kalkulojn cle U. E. A. kiujn 

vi alportis al mi kaj post ekzameno, mi 
estas rem arkita  nenian eraron.

A. Vesou.e

La Financu Fa ' estro,
Th. R ousseau ,



-k ESPERANTO *

Esperan i iaj In formoj

A ugsburg  (Bavarujo). — La Bavara Esp. 

Ligo sendis al 1.500 komercaj firmoj bonegan 
cirkuleron, kiu koncernas Ia internaciajn ko-

«0 %
mercajn interrilatojn, (ii cefe atentigos pri la 
utileco de U. E. A. kaj giaj servoj por la ko

merco. Tiu cirkulero eslas subskribita de la 

direktoro de la Komerca lernejo, de la komerca 

sindiko, de la bavarbankestro, de la prezidanto 

de la komerca ĉambro, k. t. p. Tio montras la 
apogon, kiun nia afero ricevis Oe la vere inte

resataj rondoj.
La grupo (220 membroj) baldaŭ aligos kiel 

Esperantia Asocio.

Berlin  (German.). — (Iiuj servoj de t'. E. A 

estas nun plene reorganizitaj kaj oni preparas 
fervoran agadon por nia Asocio dum la jaro.

Caen (Francujo). — Por respondi diversajn 
demandojn, ni informas, ke S-ro Le Touze, kiu 

subskribis artikolon en La Ueptehc. de Cher- 

bourg per la tildo « Delegito de I . E. A. » 
ne plu estas Delegito de nia Asocio jam de 

monato aprilo.

Caracas (Vcnozuelo). — EC en plej mal
proksimaj landoj disvastigas I/. E. A. La tiea 

Del. varbis jam 35 Esperantianoj^

Dresden (Germanujo). — La nombro de la 

Esperantianoj varbitaj de la tieaj Delegitoj atin

gas nun 180.

Kostroma (Hus.). — (le la Abelkulturada 

Ekspozicio estis Esp. angulo prizorgita de S-ro 

Kuzmin, Vicdel. de U. E. A. Multaj informoj 
estis petitaj kaj pluaj lernantoj estis altiritaj al 

la kurso..

Krostoma (Rusujo). — Fervore laboras lie 

nia Del., F-no Ŝarapov, kiu variis pli ol '25 

membrojn. Aperis gvidfolio. Dum vesperfesto 
organizita de kostroma filio de R. L. E., nia 

Del. faris paroladon pri la signifo de U. E. A.

London (Anglujo). — Dank’al la fervora 

laborado de nia Del., S-ro Kaliski kaj de liaj 
helpantoj, I . E. A. kalkulas multe da membroj. 
Mondonaco farita por ebligi la akiron de oficeja 

materialo, necesigita pro la pligrandigo de la 

laboro, donis bonan rezultaton. Niajn dankojn 

al la bonvolaj helpintoj.

M agdeburg (German.) — La nombro de Ia 

Esp.-ianoj atingas nun centon. Niajn gratulojn 

al Ia fervora Del.

N ancy (Francujo). — Sekve la cirkulero de 

la junula fako, la grupo de Nancy dissendi» 
france presitan cirkuleron por instigi ĉiujn per

sonojn, kiuj havas internaciajn interesojn kaj 
povus uzi niajn servojn, al partopreno en se

majna senpaga kurso de Esperanto.

N u its  (Francilio). — De nun la ĉitiea jur

nalo C6fe-d’Or regule enpresos esp. kronikon. 
Burgonjaj Esperantianoj subtenu gio per legado 
kaj propagando. La samideanoj trapasotaj en 

Nuits trovos en kafejo Paris Esperantistajn pa

rolantojn.

Paris  (Francujo). — Nia oficejo, Verda 

Stelo, jus havis *ian kongreseton per akcepto 

al multaj fremdaj samideanoj, kiuj al ĝi alportis 
saluton de sia patrujo. La gastema Skotlando 
faris ion plian : dum la kunveno. S-ro Vuile, el 
Glasgow, prezentis fretajn produkta Joj n de sia 

lando, t. e. kukoj, floroj, eĉ juveloj, tiel ke lia 

vizito konsistigis ne nur feston, sed festenon.

Nune, nia atento estas rajte turnata a l  l a  aer

veturada Ekspozicio, inaugurita de l a  Prezidanto 
la 25™ de septembro. En belega, tauga palaco, 
ĉiutage kunpremiĝas la vizitantoj, kaj tuj post 
la eniro, ili ĉirkaŭiras la de nunfaman magiilon 

per kiu Bleriot transiris la maron. Tie ankan 

ofte renkontigas Esperantistoj interesataj de la 

estonta vetursistemo tiel intime ligata kun nia 

lingvo. Sed la por ni ĉefa afero estas lo elmon

tro de S-ro E. Bouche. Lia artefarita birdo estas 

tre rimarkata pro mirindaj simpleco kaj logikeco 

en ĝia direktmanicro. Al S-ro Faliieres iu j apa
ratoj sajnis elegantaj, sed kion oni povus diri, 

vidante tiun de nia fervora samideano? Tial, 

ĉirkaŭ ĝi senecese flirtadas la scivoluloj, altiritaj 

de la skriba]o : Esperanto Parolata, kiu nas

kas pripensojn lute favorajn pro la^mikŝiĝo de 

ambaŭ aferoj.

P irdo f4(Btrh?.).—S-ro Krestanof faris en la 

I iea treatro sukcesan publikan paroladon pri 

I . E. A., ĝia celo kaj ĝia organizo. Post ĝi 

kelkaj komercistoj esprimis la deziron a I i ĝ i 
nian Asocion. . #

Pleven (Bulgar.). — Erare ni diris ke S ro 
Krestanof faris paroladon en teatro de Pleven ; 

oni legu anstataue urbo Gorna-OreKovica. — La 

13i,n de Nov. li faris sukcesan paroladon pri 
I . E. A. antan 150 gimnazianoj kaj instruistoj. 

Bonaj rezultatoj. La ('iusemajna gazeto « Istina » 
dauras publikigi artikolojn pri uia afero.

Rio-de-Janeiro (Braziljo). — La S okto
bro, 25 Esperantistoj kunvenis en monata fes- %
teno. Ceestis germana Esperantano D-ro Kŭp- 

pers, kuracisto de milii sipo en transito tra Hio. 

Li travizilis la urbon, akompanata de I tieaj 

samideanoj. Ciuj jurnaloj priparolis la aferon.

Ryen (Nederlando), — Grava regiona ga
zelo publikigis kiel ĉefa ri i kolon la tradukon de 
nia propagandilo en nederlanda lingvo, tradu

kita de nia nova Del. Ni konsilas al ĉiuj niaj 
amikoj ĉiam uzi nian propagandon bro suron, 

kiam ili verkas artikolon pri Esp. kaj tT. E. A.

Sofia. (Bulgar.) — En Augusto okazis gra
vaj paroladoj de S-roj Aktarĝiev, Kanev, E vsi i-

a

feicff, k. a. S-ro Krestanof paroladis, (lia suk

ceso estis rimarkita de ĉiuj gazetoj. Post la 

Bulgar.-Rumana Kongreso, kurso tre vizitata

malfermigis.

Sao Paĉlo (Brazilojo). — En la tieaj gravaj 

gazetoj, ofte aperas tradukoj de artikoloj ape
rantaj en ESPERANTO , kiuj taugas por 

montri la disvastigon de nia Asocio.

Tiflis (Kaŭkazo). — La regiona Delegito, 

D-ro Andreo Fi ser, eldonis gvidfolion tra Tiflis, 
kiun li volonte interŝanĝas je gvidiloj tra aliaj 

lokoj. La venda prezo de la Tiflisa folio estas 

£0,04 afrankite; ĉiunaciaj post markoj estas

akceptataj.

U n ieux  (Franc.). — La 7an Nov., S-ro Du- 

rieux, prez. de la Esp. Rodana Federacio, faris 

ĉe Esp. Festo paroladon pri praktikaj aplikajn^ 

de I ’. E. A. Sekve de tio, du kursoj estis orga- 

n izi taj.

Varsovio (Polujo). — I'. E. A. trovis gra

vajn amikojn en tiu centro de Esperantujo; en 
unua vico, nian karan majstron D-ro Zamenhof, 

pri kies sindoneco al U. E. A. oni konvinkiĝis 

dum la Barcelona Kongreso, S-ron Grabovvski, 

la Prezidanto de Pola Esp. Societo, kiu fervore 

propagandas U. E. A., S-ron Gunther, vicprez. 

kaj eldonisto de Pola Esperantisto, en kiu ofte 

aperas anoncoj por nia afero. En jus eldonita 

laŭĉefeĉa flosilo aperis bonega resumo pri la 

celo de U. E. A. En la flugfortoj disdonataj 
dank'al la helpo de S-ro Gunther, varmaj vortoj 

por nia Asocio.
En Ia Censtohova Ekspozicio Esp., la Pola 

Esp. Societo ricevis honoran diploman — plej 

allan rekompencon. En la fako de Pola Societo 

paatoprenis I . E. A. Alia fakto, kiu atestas pri 
la progresoj de nia afero : dum la « ĉehaj la
goj » (vizito de 209 «viloj), estis inter ili du 
Esp.-anoj, S-ro Olruba, Del. en Tese!ice, kaj 

prof. Svoszil. Estis organizita de n a Del , D-ro 

Robin, agrabla vespero je ilia honoro.

Zaragoza (Hispan.), *— La tiea Del. varbis 
27 Esp.-ianojn. Ciuj servoj estis organizitaj kaj 
antan la Kongreso la Del. havis la okazon 
akcepti fremdajn Es-ianojn, kiuj plezure uzis 
liajn servojn.

Averto. — Ni ricevis de nia Delegito en Li

moges motivitan plendon kontraŭ S»*0 Jean-Jose 

Aguisebengoa, litografo, _el regiono Vitoria 
(Hispanujo), kiu malbonuzis la servojn de nin 
Asocio kaj la konfidon de nia Del. Niaj repre

zentantoj estas petataj noti, ke la dirita per

sono ne estas plu membro de U. E. A.

Ĉ iu j  E s p e r a n t ia n o j n e p re  d e 

v a s  u z i  la  E s p e r a n t ia jn  

M a r k o jn  v e n d a ta jn  p o r  

la  p ro f ito  de  c e n tra  

k a s o  de  U . E . A .
✓

I  S d  p o r  e k z e m p le ro  (m in i

mumo IO)

Esperantia Parolejo

Sistemo por faciligi lii panon ile la respondoj

kaj Iti transsendo de malgrandaj sumoj

dii mono.

( j u  disvolvigo do Scicnco au Komerco 

alportas kun si plimultigon de bezonoj.
La etendigo de postaj interrilatoj dum 

la lastaj jaroj jam postulis multe da plibo

nigoj en postaj servoj. Inter aliaj necesoj 

oni sentis Ia bezonon de ia rimedo por 

sendi la koston de respondo, kaj por sendi 
lra la posto malgrandajn sumojn da mono.

Kiam la sendanto kaj la ricevonto logas 

en la sama ljjndo, tio estas simpla afero; 

ĉar oni nur devas kunsendi postmarkojn 

kun sia letero. Sed kiam Ia sendanto kaj la 

ricevonto logas en malsamaj landoj, tiu ĉi 

rimedo ne estas ebla, ĉar la poŝtmarkoj 
do unu lando, en alia estas senvaloraj.

La poŝtroficestroj jam penis plenumi la 
bezonon; kaj por persono kiu nur tre malof

te deziras sondi monon eksterlandon, eble 

suliĉas la rimedoj kiujn prezentas la poŝ- 
toliccjoj.

Sed samtempo kun la disvolvigo do la 

belpa lingvo, internaciaj interrilatoj igis 

multe pli oftaj ; la neceso sendi malgran

dajn sumojn el unu lando on alian tre 

plioftigis, kaj la sperto montris ke Ia nun
tempaj rimedoj no estas kontentigaj.

La tempo ja venis por provi la starigon 

do pluaj facilecoj, kiujn bozonas precipo 

Esperantistoj : kaj pro la speciala interna
cia karaktcrizaĵo de U. K. A., sajnas tango 

ke tia provo estu farata sub Ia auspicioj 
de hia Societo.

Mi volas nun redakti skizon por kiu 

sumo do malmulte da spesdekoj povas 

osti oportune transendita el unu lando on 

alian. Antaŭ ol tion fari, mi kredas ke 

estas bone ekzameni la oficialajn rimedojn 

nun uzeblajn, kaj montri iliajn neperfek

tecojn, por pravigi la provon pri la starigo 
de pli bona plano.

La rimedoj nunaj estas tri -, jeno :

1. Respond-poŝtkartoj : En la nuna 

tompo korespondanto povas sondi poŝt- 

karton en alian landon, kaj samtempe 
kunsendi poŝmarkitan poŝtkarton por la 

respondo. Tio estas oportuna por la oka

zoj kiam poŝkartoj suliĉas por porti la 

respondon; sed estas multe da okazoj 
kiam respondo por letero estas -dezirinda 

kaj tiu ĉi rimedo estas senvalora. Plue, 

oni ne povas liamaniere kunsendi enha
v a jn .

2. Respond-kuponoj : Dum la lasta In 

ternacia Poŝta Kongreso (en Romo) oni 

starigis sistemon de respond-kuponoj. Ce 
postoficejo oni aĉetas, por 12 sd., kupo

non, sendotan al alilanda korespondanto.
C.e oficejo en sia lando, tiu ĉi povas rice

vi, kontraŭ la kupono, poŝtmarkon 10- 

spesdekan. Tiu ĉi rimedo estas utila, sed 
gi estas tro kosta. Estas kuponoj nur por

IO sd. nek pli, nek malpli. So, do, oni de

ziras sendi 25 sd., ĉar du kuponoj valoras 

nur 20 sd., oni devas sendi tri kuponojn, 

t. c. .iO sd. La aĉetkosto estas .‘ili sd.; aldo

ninte IO sd., la scndkoston de la lelero, 
oni vidas ko. por obteni el fremda lando 
libreton kies prozo estas 25 sd., oni devas 

pagi sum o-16 sd .; preskaŭ duoblan pre
zon. Dum la akirado de mia kolekto de 

ekzempleroj cjo 200 Esperantaj jurnaloj el 
ĉiuj partoj de Ia terglobo, mi devis forte 

rimarki la grandan koston kiu estas ne
cesa por sendi alilandon malgrandan mon

sumon. La procentaj estas eĉ pli frapanta 
se oni volas semli alilande!) nur I sd„ ek

zemplo, por havigi al si jurnalon finvalo

ran, katalogon, au alian malgrandan eldo- 
dajon. Por havigi al la ricevonto I sd., oni 

devas sondi unu respond-kuponon, kies 

prezo estas 12 sd.; al lio aldonu IO sd., la 

poŝtpagon de la letero, kaj oni vidos ke 

neceso estas pagi 22 sd .; t. e., la postofi

cejo ricevas IX sti. (= 450 pro conto) pli ol 
Ia kosto de la aĉetotajo.

3. Poŝtmandatoj : Oni povas transsendi 

monsumon per poŝtmandato. La kosto de 

internacia poŝtmandato, por sumo pli

malgranda ol IO Sm. (mi skribas pri An

glujo) estas 12 sd. Tial, por sumoj gis

IO sd. respond-kuponoj estas pli malkaraj. 

Poŝtmandatoj por internaciaj rilatoj estas 

neoportunaj, ĉar ofto la ricevinto ne po
vas scii, kiu sendis la mandaton. Se kores

pondanto en Svisujo aŭ Hindujo, ekzem

ple, sendas monon poŝtmandate al mi on 

Anglujo, mi ricevas de la Poŝtoficestro 

mandaton kiu montras la nomon de la 
sendito; kaj, por havigi al mi la monon ĉe 

Ia postoficejo, mi devas diri la nonion de la 

sendinto. La administracio de jurnalo kiu 

havas multe da eksterlandaj abonantoj 
meritas kompaton. - 

Nu, ni Esperantistoj (kiujn la afero tiel 
intime koncernas) konsideru kiun plibo
nigon ni povas fari por kaj per ni mem.

Mi liniigos miajn sugestiojn precipe al 

rimedo par sendi malgrandajn monsumojn 
ne pli ol 50 sd. Por la sendo de pli grandaj 

sumoj jam okzistas la bonega Ĉekbanko 

Esperantista de S-ro « Ĉefeĉ ». Esperan
tistoj tra la tuta mondo povas havi mal

grandan konton ĉe tiu banko, kaj giajn 

ĉekoj n akceptas Esperantaj jurnaloj kaj 
aliaj eldonistoj. Por la uzo de la sistemo 

do « Transpagiloj » oni povas tre oportune 
sendi abonpago!! al Esperanta jurnalo, kiu 

havas konton ĉe la banko. La sendkostode 

ia monsumo tiamaniero, poŝlpago inklu

sive, estas nur I sd. Bedaurinde, iie ĉiu 

Esperanta jurnalo kiu havas konton ĉe la 

(.ekbanko Esperantista-tion sciigas on gia 
jurnalo apud la anonco pri abonpago.

Por la transsendo de malgrandaj sumoj 

mi sugestias jenon.
U. E. A. eldonu serion de poŝtkartoj, ĉiu 

el kiuj havu definitivan valoron. Poŝkarto 

do ĉiu valoro estu presita en aparta koloro. 

Ili portu desegnajon nefacile kopiebla!!. La 
poŝtkartoj estu ile valoroj : i sd., O sd., 

k. t. p. gis 50 sd. Tiujn poŝtkartojn la 

Administracio povus dissendi (kontraŭ 

pago) al U. Ii. A. Delegitoj kaj Subdele

gitoj al Esperantaj eldonistoj,'al Sekretarioj 
de kluboj, k. t. p., porvendi al individuoj.

Supozu ke nii volas sendi, ekzemple, 
25 sd. Vai esterlandulo ; nii aĉetas de mia 

loka Delegito aŭ de Sekretario de mia 
klubo, poŝtkarton de la valoro 25 sd. Sur 

tiun mi skribas mian peton, algluas la 

poŝtmarkon, kaj gili sendas al la rice
vonto. Tiu ĉi notas mian peton, donas la 

karton al lia loka Delegito aŭ klubsekreta

rio, kaj ricevos la sumon 25 sd. Fine,kiam 

la kartoj iom amasigas, la Delegito aŭ Se

kretario ilin sendas al administracio tle 

U. E. A., en Genevo, kiu tiani pagos por 
ili ol la niono antaue ricevita.

Per tiu rimedo nii povas sendi alilandon 

25 sd. paganto 25 sd., kaj I sd. por la poŝt

markoj sume 29 sd., anstataŭ 4(3 sd; per 

uzo de la ordinara poŝta rimedo.

Por igi plene valora tiun ĉi sistemon, ĝi 

ne devus osti limita nur al membroj de 
U. E. A., sed la poŝtkartoj devus osti uze

blaj de ĉiu Esperantisto... eĉ de ne Espe
rantistoj.

Eble en la estonteco la registaraj posto

ficejo) alprenos nian solvon de la proble

mo. Tiaokaze, kia granda sukceso kaj 
reklamo por Esperanto!

Oni rimarkos ke, laŭ la supra skizo, mi 

no kalkulis ion por la kosto de la kartoj, 

la presado, k. t. p., aŭ por hi laboro de 

Del., k. c. Sed, por starigi la aferon sur 

fortikan komercan bazon, tion oni devas 
konsideri,

Mi sugestias, do, ke por ĉiu karto (de 

kia ajn valoro) la Administracio de U. E. A. 

ricevu de la aĉetanto jio 2 sd. superpago. 

Kiam la Administracio reaĉetas la kartojn, 
post uzo, ili pagu al la Del. k. c. po I sd. 

superpago por ĉiu karto. Tiamaniero U. E. A. 
ricevus po I sd. por ĉiu karto, por pagi la 

koston de la karto, presado, k. e., kaj De

legitoj k. c. ricevus ankaŭ po I sd. por 

ĉiu karto kies pagon ili faciligis.

Kompreneble Del. k. c. havus en iliaj 

manoj provizon de kartoj (por kiuj ili 

antaŭe pagis) kaj gis la repago la mono 

ricevita restus en la manoj do adminis

tracio de U. E. A. en aparta konto. Se la 

sistemo kreskus, lu procentaj ricevata

por tiu sumo en konio eblo donus profiton 
por Ia generalaj celoj de U. IO. A.

Restas la demando, ĉu tiun ĉi sistemon 

kontraŭstaras la legoj de ia lando. Al tiu 

demando sendube respondos la anoj de 
Internacia Societo de Esperantistaj Juris
toj.

II. T. B a i l e v  (London).

AV ERT O

S-ro Kcetz, Del. en Leipzisr, averias ĉiujn sa

mideanojn pri S-ro Sepulvedra-Cuadra, « pro
fesoro cle Esperanto », en Santiago de Cilio, kiu 

vere malbonuzas la bonecon de la Esperantistoj, 

farante plej diversajn menciojn de Espcrantajoj, 

kiujn li neniam petas. Car ni jam cl diversflanke 

ricevis similajn plendojn, ni jugas necesa an- 

taŭgardi la samideanojn pri tiu agado. S-ro 
Cuadra cetere ne estas memhro de t'. E. A.

C iu j s a m id e a n o j h a v a s  la  d e 

v o n  fa v o r i l a  k o m e rc is to jn , 

k iu j  r e k la m a s  en  i l ia j  g a ze 

to j. L e g u  d o  ĉ ia m  la  4an p a 

g o n  de  E S P E R A N T O .

Vi' USTO « 8  ESPERIMOJ
k iu j paf/is p o r  1909

\VOHMS (43-41). D.-IL Pfaff. I , II. Pfaff;
2, F. PfofF; 3, O. Fuchs; 'i, D-ro K. Briegleb; 

5,11. Pŭlz; (i, K. Blinn; 7, K. Holzvveiss; 

«S, L. Lcvdeckcr ; I), J. Hem ; K), II. Da*ss ; i i ,

II. Baier; 12, G. Kabi; 13, J. Sienken ; 14, 

I'i, K. Steiger ; 15, J. \Va*chscr; 16, H. Seelig ;

17, W. Nohr; 18, T. Ziller ; 19, J. Bross ;
20, IVI. Loci); 21, E. Lcvnavf; 22, L. Krick.

............................................  Tuta sumo : 21

BRAUNSCmVEIG (43-54-). I). K. Jaune*. 
121, S-no Keinking; 15, Faluis ; 16, F-no Da
ille; 17, llovaldt; IS, \Vanglin; li», Millier,

20, F-ino Muller: 21, S-no Sdmnidt.

• • Tula sumo : V/

BAD-REICIIENIIALL. (43.36. 2). S. D.-F. 

M a y k iu i a u s e > \ ,  I, F. Mayerhauser;  2, G. \Veis- 
mann; 3, F-no K. Vong; 'i, Fno K. Krescenz. 

5, Ilubersherger ; r», F. II. Six.

• • • • • Tuta sumo ; (i

MUNCHEN (43.3). I). J. K r u m i i a c i i .  21, J. 

Stuklberger ; 23, li. Fressel; 22, A. Kicfer ; 24,

E. Vortisch ; 5, Banholzer; 6, B. Ruhland ; 7,

G. Meyer;8, Y. Berger; G. H. Jodi; IO, A. 

Herzenstein ; I I ,  I.. K resa ; 12, II. Kramer;
13, II. Pei ! ; I'i, H. Lechner ; 15, W . Dausn ;

IO, L. Scheuermaver ; I 7, A. Stolz; IS G. Stroefs-

ner; 19, J. N Vi ndori er ; 20, \V. Slink. 

............................. ..............  Tuta sumo :

GRAZ (43,65). D. P. Geier. I, P. (ieier ; 2, 
K. Ba riei ; 3, A. Zingl ; 'i, (Igvatik; 5, A. Bes- 

chkenadsc; 6 , G. Feltschik ; 7, S-ro M. Bu- 

gram ; S, C. Gottschall ; 9, C. Fronza ; IO, E. 

Janko; l i ,  S, Tomi*!; l i ,  F. Elmer; 13, J. Sul

tanan, 14, J. Dandorfer; 15, H. Bubĉiĉ ; 16,

H. Petteri ; J 7, D-ro Dieti p  18, F. Minarik ;
19, D. Vajkoviĉ ; 20, S-ino L. Krischcy.

> • . ...................................... Tata sumo: 90

ANGER. (44.18). D.-E. Gvlvi\d. — I, E. Ga
lavi; 2, Fro perea u ; 3, Blot; 4, Preaubert; 6, 
I nella n g ; S, F-no Bernard; !), Leroy ; IO, 
Rouvet; II, Olivea u ; 12, F-no Ba rbe ron ; 14, 
D-ro A. Martin; lti, Grafo deContades; 17, Le 
Ecdico; 20, Robert; 21, D-ro R. Galord ; 2*2, 
P. Boizard ; 23, Moreau ; 24, Richard; 25, An
tica 26, Dupuv; 27, F-no Barbin; 2*8, S-no
Jeze.

• • . Tuta sumo : T?

TOURS. (44.54). D. G r o d v o l l e .  13, P. (la
bor y ; 14, F-no R. Bouchereau; 15, F-no A. 
Robert; Hi, S no M. Grosjean: 17, Rungal- 
dier.

t • Tuta sumo : 17

Esperanto - Movado
jus aperis nova jurnalo Voco de Farmaci

istoj (Varsovio, septembro" ITfOn).* fil enhavas 
TJTTnteresan artikolon de nia Majstro, kiu skri

bas :
a Esperanto jam travivis sian embrian perio

don. Hodiaŭ post 20-jara ekzistado £i farigis 

jam matura organismo. De kelkaj jaroj Espe

ranto jam eniris praktikan vojon kaj giaj adep

toj rigardas jam £in ne nur, kiel ideon, sed, 
kiel eltrovon la plej gravan je la vidpunkto de 

utileco ®.
« La fruktojn de tiu ĉi internaciigo de d o 

maro povas jam admiri ĉiu, kiu pli au malpli 
konatigis kun la grandega movado de esperan
tismo en la tuta mondo. Se ni hodiaŭ ne atingis 

rezultatojn de tiu ĉi laŭ plej lar£a kompreno de 

senco de tiu ideo, ni tamen atingis rimedon, 

kiu ebligis al ui starigi almenaŭ fundamenton 

por gia estonta konstruajo ».

« Unu el la plej gravaj rezultatoj, atingitaj 

sur tiu ĉi vojo post la grava Universala Espe- 

ranto-Asocio estas Asocio de Medicinistoj (T. E.

K. A.) ».
Poste nia majstro parolas pri la graveco de 

T. E. K. A. kaj de la novfondata Internacia 
Esperanta Farmaciista Asocio (L E. F. A.), kaj 

finas:
« Ni esperu ke Voĉo de Farmaciistoj fari

gos same grava organo por farmaciistoj, kiel 

Voco de Kuracistoj por kuracistoj. » Ni deziru

la saman !

La numero 10-11 (oktobro, novembro 1909) 

«le Dana Esperantisto enhavas interesan arti
kolon de S-ro Skeel-Giorling, titolitan ; « Granda 

sensacio ». (ii estas tre bona respondo al la 

ĉ ia maj pretendoj de la Idistoj, ke Esperanto 

esias speciale malfacila por la kompostado, dank 

al giaj supersignitaj literoj.

Unue li konstatas, ke laŭ la informoj de Irdi

rekto roj de la presliterfandistaj firmoj en Danujo 

preskaŭ ĉiuj libropresejoj posedas plenajn lite

rojn por esperanta kompostejo, Tiuj, kiuj ne

ankoraŭ gin havas, povas gin tre facile akiri. 
Poste S1’0 Skeel-Giorling prenas la represitan en 

« Progreso » (april 1909) « dokumenton ». Tiu 
dokumento estas presprovajo, sendila de Pastro 

Scheneberger de lia « Detala Raporto pri la 

unua Esperantista Kongreso ». (li devus pruvi, 

kiom da teruraj esperantaj literoj mankas eĉ en 

tia grava presejo, kiel Ia Bazela Universitala 

Presejo, kiu posedas literaron por pluraj vivan

taj lingvoj. Trarigardante tiun dokumenton, 

Sro Skeel Giorling diras : « En la specimeno 
mankas :

Kursivoj : 3-s, 6-r, (>-o, 2-1 =  

Antikvaj : 30 k, 30 j =

Supersignitaj literoj : 2 ŭ =

17 literoj

66 — 
o

85 literoj

Li finas per la vortoj « ... la konkludadon ni 

lasas al nia legantaro ! »

La Danaj Samideanoj alvokas la espe

rantistaron monoferi por starigi memoran 
monumenton, sur Ia tombo de nhi tre fer

vora samideanino, estinta Delegitino de U. E.

A. en Kopenhago S1»0 Schneder, tiel tragike 

mortinta. Uiii donacu, kiom li povos! La mo

non oni sendu al la Esperanto-Oflcejo, Bred- 

gade 35, Kopenhage 12, Danujo. La nomoj de 
la donacintoj estas publikigataj en » Dana Es

perantisto ».

« Lingvo Intenacia » (novembro 1909). Th. 

Cart en la ĉefa artikolo sub la titolo : « S i res

pektu nian lingvon o skribas :

«Esperanton iii devas konsideri kun sama re»» 

pekto kiel niajn gepatrajn lingvojn.

Kiel ni penadas por skribi kaj paroli plej 

klare, plej korekte, plej bone nian nacian ling
von, tiel samo ni devas penadi por skribi kaj 

paroli lingvon internacian..,

« Niaj rajtoj kontraŭ gi, ĉar f i estas de arta 

deveno, ne estas aliaj, ol kontraŭ iu ajn alia 

lingvo. Cetere nur dank al tiu konvinko, gar

data nur per ĝi kontraŭ teoriaj proponoj kaj 

diskutoj, Esperanto povas vivi kaj normale 
kreski.

« Ĉu ni agitadas por enkonduki senĉese en

niajn naciajn lingvojn novajn prefiksojn, no
vajn fi n igoj n, novajn radikojn ! Certe ne !

a Kial do kelkaj el ni tamen (tute ne sciencu

loj aii lingvistoj) volas agi alimaniere kontraŭ 
Esperanto ?

« 1‘‘ (/ir ili ankoraŭ nun strange opinias, ke 
Esperanto ne estas vera lingvo, sed plibonigota 

projekto ; 2P Kaj precipe, ĉar ili ne pensas en 

Esperant»», sed nur tradukas esperan ten la vor

tojn, la nuancojn de sia gepatra lingvo, kaj, ne 

trovante tuj tatigan I radu kon, dank al la spirita 

mallaboremo, simple fabrikas novan vorton au 

imagas novan nuanciganta!) afikson.

« Sed vere, kiu ne estas kapabla pensi en Es

peranto, tiu tute ne havas tian rajton. »»

PosJe S»» Cart konkludas :

« La regulo do devas esti por ni ĉiuj, ke ni 

enkonduku ian novajon nur kun vera beda uro, 

nur kun ĉagreno, nur post dudekfoje konstatita 
neebleco gin eviti, ĉiam konsciante la gravecon, 

la eblan dangeran de liu ago por nia unueco, 

kiun gi minacas, por nia propagando, kiun ĝi

malplifaciligas.
Li finas Ia artikolon per jena j vortoj :

« Plie, ni neniam devas forgesi, ke Esperanto 

estas privata proprajo de neniu el ni, sed komu

na propraj o de r iuj ; ke, sekve, vola sen geno 

rilate al la lingvo estas peko koni ran la respek

to, kiun ni suldas al Iji amaso de niaj samidea
noj.

La Holanda Pioniro (novembro IDO.)).

La movado en I rolando kreskas : Haga Espe

rantista Laborista Klubo kalkulas jam pli ol 
150 membroj. Paroladoj estis faritaj en Ajma

ro — Sro Verku)I, Hei («ooi — S‘“ Blok, Har

lemo — Sro Blok, Heldero — la sama. Kursoj 

estis malfermitaj en Alkfnaro, Ilei Gooi, en 
Midelburgo (post parolado de S10 Zeegelaar), 

Rosendaj kaj Zuid— Beveland.

La Ondo de Esperanto (Moskvo, oktobro 

1909),
Alportas ^ojigajn informojn el Rusujo, En 

Tilliso estas malfermita kurso, kiu kalkulas IIO 
lernantojn. En Voronej, ĉe la unua vira gimna

zio ekzislas kurso por la kvar superaj klasoj, 

kiun sekvas 103 auskultantoj. La Serpuhova so

cieto kalkulas 97 membrojn. La jurnalo « Vos-

toĉoaja Reĉ el Vladivostoko enpresis tradu

kon de Pesperanta artikolo : « Australia Viri

no ». Tre bone propagandas nian ideon niaj as

l i a  V a d a j  (Zakaspia Regiono ĉe la Imio de Per

sio) samideanoj, lli intencas baldaŭ interrilati 

kaj fondi grupon en Teherano (Persuja). Dum 

la X;» Kuracista Kongreso en Kostroma estis 
arangita Esp. Ekspozicio, dum kiu, I Jro Cvc- 

taev sukcesis ekinteresigi multajn ('eestantojn pri 
nia ideo,

* La Estro de positelegrafa olicejo en Taskento 

oficiale sciigis la Komitaton de Taskento Societo 

Esp. pri deziro de 16 poftttelegrafaj oficistoj el
lerni esperanton.

Post aprobo de Ia Moskva registaro estis fon
dita oficiale la Tutrusa Esperanta Kuracista So

cieto (T. E. R. S.)

A'orda Gazeto (Nord-Francujo, oktobro 1909).
En Conde okazis sukcesplena kunveno de la 

Esperantistoj de Norda Francujo. La Loka re
gistaro estis reprezentita de S»° Urbestro Pu- 

reur. La proksima kunvena okazos en Abbe

ville.

La Komitato de la A imensa Grupo decidis 

proponi al la Generala Kunveno, kiu okazos en 

oktobro plialtigi la jaran kotizajon ĝis 3 fr, 

(anstataŭ 2), por ke ĉiu membro povu esti 

santempe membro de U. E. A. kaj de S. F. P.

E. Uiu membro samtempe havas rajton ricevi 

senpage la a Norda Gazeto » — n. 2.

« Brazila Esperantisto » (julio, aŭgusto 
1909),

« Oni rimarkas ke en niaj ĉefaj doganoj kaj 

telegrafaj oficejoj ekzistas, apud la aliaj, afinoj 
esperante skribitaj ».

« Sofia » (Teozofia Revuo, N" 1«). — Nova 

Esperante redaktita jurnalo, aldono al Ia Revuo 
de la Sama nomo (Redaktoro S-ro J. Garrido) 

enhavas represitan ( I « Esperanto » artikolo 

« Lingvo vivanta » de S-ro E. Privat. Kaj alian 
represitan el l he Teosophist. -

La Duonmonata (Germanujo). — Nova du

onmonata gazeto a ilustrata por la vivo de la 

Esperantistaro sur ĉiuj kampoj de la homa spe

rmo ». Eldonas J. Heyn, Leipzig(Thomasring6). 
S-ro Steier, redakt. proponas al la konstanta ko

mitato de la kongresoj, ke oni festu la 50 an

datrevenon de naskigo de D-ro Zamenhof per ;

1) Arango de Esperantaj festoj, komunaj kon
certoj, propagandaj paroladoj, amuzaj kunvenoj 
ktp.

2) Publikigo de nacilingvaj artikoloj pri Es

peranto, Dro. Zamenhof (kun bildo) nia mova
do kaj pri la araneulaj festaj kunvenoj, je la 
dato de 15-a de decembro.

3) Alsendo de gratulaj skribajoj al Dro. L. 

L. Zamenhof (Varsovio, ui. Dzika 9), salutaj 

leteroj kaj telegramoj al la najbaraj grupoj, 

same festantaj, kaj disdendado de postkartoj 
kun la bildo de Dro. Zamenhof kaj kelkaj kla- 

rigaj vortoj al ĉiuj gekonaluloj neesperantaj. 

Kiel donacon al Majstro mi proponus albumon 

kun fotografajoj de la membraro de diversaj 
grupoj.

Bone organizita, tiu unueca manifestado je Ia
15-a de decembro povas mirinde helpi al nia 

tutmonda movado, konvinkigi amasojn de skep
tikulojn, ekinteresigi kontraulojn, mulle pli

grandigi nian anaron. Kian fortan impreson po

vus fari je la publiko tia tutmonde arangita 
manifestado! Estos fajrejoj, kiuj subile eksplo

dos kaj efikos kaj certe helpos al ni pli mulle 

ol paroladoj kaj arlikoloj disaj.

La sama gazeto arangas literaturan konkur

son kun premio da 20 S*

BIBLIOGRAFIO

A... /i... C..., noveleto de E. Orzeszko, tra
duktis F. Ender (nova Esperanta Biblioteko, 

N0 2*, St. Miszevvski, Lvelz) kun biografio dela 
n litorino.

La Pledo por Ferrer de Fr, Ferrer (eldono 

de la L E. S. Libera Penso). Prezo et. 15. Espe
rante kaj france redaktita, -o

v

l^ova Varbilo
Sinjoro renkontas sinjorinon en salono. 

Interparolado komencas.

I-a Sinjoro. — Honan tagon, kara sinjo

rino, kiel vi fartas?... (Impresata subile). 
Ho! Pardonu ! (Li uolas paroli, sed li san
ie ! i gas.)

La Sinjorino. — Vi havas ion por diri
al mi ?

La'Sinjoro. — Jes... Sed... nii certe... 

cstos maldiskreta... llo ! tre maldiskreta...

I-a Sinjorino. — Diru... mi petas vin.
La Sinjoro. (L i iianceligas ankoraŭ. sed 

post kuraciga gesto de la sinjorino, li lule 

senlimigas.) Pardonu al mi... mi tre dezi
rus koni... la parfumon kiun vi uzas.

La Sinjorino. — Ho ! Sinjoro, ne estas 

maldiskreteco. Mi tute povas liveri al vi 

mian sekreton... la sekreton de ĉiuj — vi 
aparte. — Estas parfumo esperanta.

La Sinjoro. — Esperanta?... Esperanto! 

La Sinjorino. — Jes, jes, la mirinda 
lingvo, kiu..., k. t. p..., k. t. p . . .

l ‘ost kuiti minuloj, la sinjoro entuziasmi

gita forlasas la sinjorinon, ĵetanlc (/ajan 

« (Us revido » kaj aldonante : « Ne forgesu 

sendi al mi la sciigojn, mi konfidas al v i! » 
Esperanto havis pluan anon.

EGO.

I‘. S. — La 'Parfum ejo  de I ’ « Ph6-

n ix  » kreis speciale por la geesperantistoj 

postan paketon Verda Stelo — Ire bela do
naco, okaze de la kristnaska kaj novjara Festoj

— enhavanta : I tualetsapo, I boteleto da kolon- 

jakvo, I boteleto da Centakvo, I skatolo da raz
pudro — Ci tiuj produktajoj je supera kvalito

— kiun ĝi sendos afranke, por poŝtmandato da 

tr. 3..)0 (1.40 §), sendita al la Direktoro de la 

Partumejo de FPhenis, .SO, rue du Garde-Chasse, 

Les Lilas-Paris (Seine), Francujo (Por alilando, 
limimpostoj pagotaj de la adresato).

Sendo de la esperanta katalogo senpace kaj 
afranke. \

C iu j E s p e r a n t ia n o j  e s ta s  p e 

ta ta j  de  n u n  r e p a g i la  koti- 

z a ĵo n  p o r  1910  a l  la  D e le g ito  

de  s ia  lo ko .

\

GRAVA AVIZO
N i avizas n ia jn  abonantojn , kies 

abono fin ig is  k u n  t iu  N°, ke, en la 

okazo se il i ne ankoraŭ  repagis aii 

formale malabonis, n i enkasigos ilian  

reabonon per la posto, a ldonante la 

elspezojn por la repagigo. La abonan

toj logantaj en landoj, k ie  poŝtrepagoj 

ne estas akceptataj, estas treege pe

tata j tu j sendi sian reabonon por ne 

kauz i in terrom pon en la ekspedado.

La plej s im pla  kaj ŝpariga m aniero  

reaboni ESPERA N T O  estas pag i a lla

K iu  E s p e r a n t is t a  g r u p o  

ne  a n k o r a ŭ  e ld o n is  g v if o l io n ?

R E K L A M O
TARIFO

l/nu
Unu

pago . . 
kolono .

& 240 
40

t/8  kolono .
i

S  5!

/ / . ? • 20 t  /  i f i  — . 2.50

1/4 • IO * / M  — . 1.75

Rabato {la in o/ 0 por ĵ  reklamoj, s5 ofo 

por 12 reklamoj ; So o/o por s/, reklamoj.

Nenia alia rabato aii prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, 8, rue Bovy- 

Lysberg, Geneve. (Svisujo) aŭ al la gene
ralaj agentoj : G. Vernier, 15, rue Mont- 

maitre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 

kaj G. Bro\vne, \Vellington St.,Stralie!, Lon

don (\ng\u]o); Germana Esperanto-Librejo, 
Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 

Oficejo, 6 Scbleinitzstr, Bromberg (Germa

nujo); Librejo Saharoj Tverskaja 29, 
Moskvo (Rusujo).

ESPERAN T O  estas la plej bona internacia 
reklamilo por tiu j komercistoj, industriis- 
toj financistoj, aferistoj,

Ĉar g i estas la plej legata el ĉ iu j Esperantaj 
gazeloj,

Lar gi horas legantojn en 4/, landoj de ['ter- 
globo,

Ĉar ĝ i eslas la ofciala organo de U. E . A . 

kaj estas uzata de ĉ iu j Delegitoj, Konsu

lo j, Esperanto-Oficejoj.

Lar gi estus gazeto, kiun oni zorge konservas, 
kies ĉiun numeron /egas ne unu persono, 
sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a.

A I IZO . — La Administrejo serĉas en ĉiu j 

lokoj bonajn rek/amo-makleristojn. Oni sin 
turnu a/ ĝ i p ri la kondiĉoj k a j p lua j infor
moj.

I IN ON CE TOJ
TARIFO

K o r e s p o n d a d o ,  —  Unu enskribigo $  0.30 
(fr. 0.75).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 
PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j  ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (40 literoj ; S  0.08 (f,-. OAO).

Por Ciuj anno nce t oj, rabato da 10 <>/„ pur

3 enpresoj, 25 %  por 12 enpresoj, 50 %  por 
24 enpresoj.

N iaj abonantoj rajtus unu enskribiĝon poi* 

korespondado aii dulilian anonceton senpage,



*  ESPERANTO *

NOTO. — Ĉia anonceto estos sendata, 
antaŭ la 5a kaj 20a de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe

ra nto-Oflcejoj. Pago per poŝtmandato aii 
internaciaj poŝtkuponoj.

O h a te  \ u r  en au l t ,  Franc. — S«’° P. Gabory, ĉe 

Sro Descroi.v, horloĝisto. PI. (kun alilanduloj).

L o d z ,  Rusujo. — S1’0 K. Orzechovski, str. 

Piolrkovska 2V2.

,B u d ap e s t , Hungar. — S™ L. Kokai, IN. Iva
ro! y-utca I. PI.

S a b a d e l l ,  Hispan. — S™ J. Puisj, Str, Monl- 

serrat 'ii). PI. PAI. L.

K o uba ix , Franc. — S1» Aug. Dubar, 30, rue 
ciu Bois. PI.

F inancoj. — Personoj dezirantaj deponi 

siajn kapitalojn kun plena garantio en 

Rusujo por 8 %  jare, volu sin turni Iau 

adreso : S-ro Vladimir Krajev, Tcliern- 

ajevkaja, 14, Tachkent Sir Dariinskoj 
oblasti, Rusujo.

A n taŭ  ol akiri domojn, dometojn, kam
pardomojn kaj tiuspecajn bienojn en Ita

lujo, skribu al samideano Luigi Scarselli, 

via deli’ Agnolo 48, Firenze (Italujo). Li 

akceptas ankaŭ riprezentadon de ciaj ko
mercaj oj.Reprezentantoj estas sentataj en Ciuj landoj 

por skribmaŝinoj, kiui romaninoj, bicikletoj, 

fotografaj aparaloj, krajonakrigiloj.

Petu informojn de : Bigalke et Mohivinkel, 

Bromberg (Germanujo).

Cosmopolitan Correspondence K lub.
— Granda internacia Klubo pri korespon

dado, kolektado k. t. p. — 7,003 membroj 

en la tuta mondo, belega ilustrata revuo 

en 4 lingvoj kun esperanta fako. Pri infor

moj aŭ aliĝiloj skribu al Cas. Post. GOI. 
denova, Italia.

Donaco tre rekomendinda ;i 
geamikoj : murplatoj surskribitaj 
rantaj devizoj. Forsend a  afr.mk. 

S. I*. \. Dam, 33 v. Galruslrasst 
lando), konto ^ekbanko Speranto.

B a h c e l o n a - G r a c i a  (Hispanujo). — S-ro Ar
turo Turne, Str. Laurel II. PI.

M i l a n o  (Italujo). — S-ro E. Castoldi, lea. 

tristo, viale Volta 8 (pri teatraj aferoj).

Peck a (Bohemu jo, Aŭstrio). — S-ro L.Vonka, 
N. ISO. P. I. (tuj respondos).

B o u l o g n e - s u k - M e h  (Francujo). — S-ro Vic

tor Haignerie IV», rue du Moulin-a-Yapcur. PI.

Prama I, Bohem., Austrio. — Spo F. Novak, 
Male Dam IO.

Napajedla, Moravio, Aŭtrio. — S»*0 Juricek 
Frant. P I. PM.

N a p a je d la , Moravio, Aŭstrio. — S™ Joa. Er- 
lebach.

C z u d e c ,  Galicio, Aŭstrio. — F"° J. Smol- 
nicka. PK. PM.

L o n s - l e - S a u l n i e h ,  Jura, Fran. — S»*o A. Pcr- 
net, rue des Salines. PI. PM.

O r l k a n s ,  France. — S1 > Maurice Denis, .">3, 
rue de la Gare. PI.

A m i e n s ,  Franc. — S1*© (i. Adam, GI, rue du 

Comte-Ilasul. PI (kun fremduloj neaŭslriaj).
P a r i s ,  Franc. — S|,(* (i. Parissot, lo, rue 

Montmartre (dez. koresp.-antojn por siaj ler

nantoj).

Pardubice, Bohem., Aŭtrio. — Dm Fonsek. 

L. PI (pri naciaj kantoj.

Le H a v re , Franc. — F»*© i. Potel, 'i, rue des 

Marche». PI.

V e r s a i l l e s ,  Franc. — Sru C.hilard, 4, rue 

Pierre-Bertin. PI. PM.
Barcelona, Hispan. — La grupo Esp.-isla 

« Semo » (S10 Carmen 30 prui), akceptas kores

pondantojn per PK kaj stenografio Aoro.

P a r i:  S a is t- M a u r , Franc. — Sno Vander- 

rielle, 56, rue du Petit-Bois. PI (kuti nefrancoj).

N V a s i g n v ,  Ardennes, Franc. — S»« (i. Lan

drajn!. PM. PK. L.

Horlegisto. — S'*0 P. Gabory, ĉe S10 Des 
crois, horlegisto, sentas oficon ĉu en Angi ujo 

ĉu en Germanujo. Sin turni al li plej rapide.

CENT DIVERSAJ POSTKARTOJ. — E
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldo; 
Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

TRA  LA  F ILA T E L IO

Internacia monata organo de ĉiuj kolek

tistoj de poŝtmarkoj & poŝtkartoj. Jare : En 
I Francujo 2 fr. IO, 0.80 En ceteraj landoj 
j 2 fr. 50, I § , ĉe S-ro Fize,au Pastissou, Be- 

ziers (Francujo).

Lernejo por Franca & Esperanta 

lingvo j. — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Geneva Lago; belega vi

dajo ; trankvila restadejo. Esperanto-Ofi- 
ccjo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ĉiuj informoj, oni sin turnu al la

adreso: F»° A.Richards,Esperanto-domo, 
Morges, aŭ al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 
Jayet (Morges).

en vi ladana maniero, diametro : 32 cm. 

manpentrita kaj bruligita laŭ ĉiu laŭvola 

plano. Prezo po telero §  5. — Afrankite per 
pa^oŝarĝo.

Fram  Junckersdorf Dresden-A 300

FOTOGRAFANTO deziras intersango foto- 

grafaĵojn, interesajn por la propagando de Es

peranto, PK. de grupoj, p. t. p. Oni turnu sin 

al la adreso : C. D. Baxandall, F. B., E. A., 23, 

Porlland Si., Lancaster (Anglujo).

BARCELONA KONGRESO. — 14 belecaj 
gravu rajoj de Ia Kongreso Barcelona nur 

S 0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip
zig, Langestr. 27. A

Ekspeda firmo. — Firmo Krook & 

Person, en Lŭbeck (fondita 1876). Ekspedoj 

precipe al Dan-, Sved-, Rusujo & Finlando.
VERDA STELO LNTERNACIA. — Internacia

gazeto kaj revuo, kiu donas al vi, la plej bo

najn sciigojn Esperantajn. Gi enhavas tutmon- 

d in teresa] oj n, ankaŭ noveloj, Familia Rondo, 

Infana Anculo, Letereto, Interesa joj, kaj ko

mencas « La A er forfi u £ado », originala novelo. 
Abonprezo, 1/2 Sm. — ekzemplero 4 Sd. Green 

Slar Interntional, MILLER, Mo. U. S. A.
Ĉiam pagu per ĉekoj aŭ kuponoj.

RIPREZENTANTO de fabriko, tre konata ĉe 

la firmoj (artikloj por tajloroj) deziras alian ri

prezentadon, escepte por veluroj kaj silkajoj. 

Sin turni al Sro Gillet, 'i, rue des Pelits-Champs, 

Paris.

Silkaj esperantaĵoj. B. Peyraud, 

Vicdel. U. E. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo. ,
Flageloj, kravatoj verdstelumilajpor sam

oj, 5modeloj. — Allasa rubando, kun verd- i 

stela desegno, por sam-inoj.— Vnalskarpoj 

esperantistaj, el blanka gnzmuslino. — 

in ido j teksitaj el silko, veraj teksaj ĉefver-. 

koj. -  Kontraŭ O fr. 30 (0.12 &) poŝtm. aŭ 

I respondkupono, oni ricevas silkan flage
ton kaj la ilustritan prezaron.

Studento. — Esp. organo de studentoj 

aperonta en septembro 1909 serĉas kores
pondantojn en ĉiuj landoj. Jarabono I <§ 

(pagita antaŭ I sept. nur 0.75 $). Adreso : 
Praha, 510, K. Kulhan.

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

E S F E J R A . N T O

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tuta Kolekto (60 n°j), afrankite 2.50 §.

Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 
Bourse, Genĉve).

Malnovaj n-oj antaŭ I  Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

EKSPOZICIO. — S10 Bii bsa me n. Direktoro j

de 2 lernejoj de lingvoj modernaj ricevas kun I 
plezuro materialon pri Esp. Ekspozicio. Adreso :

ModerneSprachzchulc,G(iMhestrasse, 10,2Frank- !

furi n/M, I

Pensiono. — S-ro II. Muffang, 19, rue de 

Fresnes, Angers (Francujo) povas'ricevi en sian 
familion unu pensionulon aŭ pensionulino^ 

Liceaj kursoj laŭ vole por knabo. Pisi no., teniso.Kolekto. — S-ro P. Taruo\v, bankfŭhrer, 

Katlo\vilz in Oberschl. (Germanujo), deziras 

aĉeti Ia tulan kolekton de Esperanto, luksa
eldono (1005-1906).

cen tra  organo de la Esperantistoj

E lir a n ta  la 15 ka j 20 de ĉ iu  m ona to  

Abono p o r  n u u  a r o , k u n  L i t e r a t u r a  A lm anako

3 Sm .

Muziko. — Sro A. Besnard, muzikeldo

nisto, 26, rue Antoinette, Paris, liveras 

ĉiujn ajn muzikajojn, el ĉiuj landoj, laŭ plej 
profitaj prezoj.

I 'O ST K A R T O-I IE V R N DA N T OJ N serĉas El 

donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan 
gesti*. 2/.

Korespondo. — S-ro E. Gabert, IO, rue 

Claude-Delaroa, Saiut-Etienne (Francujo) de

ziras interŝanĝi PI., montrantajn interesajn 

pregejojn aŭ monahejoj!!; ĉiam respondos per 
belai PI*.

INVENTINTO de Universala rabotilo (angla 

patento) serĉas interesigan lojn. Oni sin turnu 
al Georg Eysel, Berlin S. \V. 47. Kreuzbergstr.
9. Ouergetr.

Komercajoj. — S»*” A. Rowlands (Boxl83,

Inventarigi II, New-Zeland) deziras koresp. pri 
komercajoj revendcblaj en la Anglaj Kolonioj 

kaj pri la produktejoj de Nov-Zelando.

La Administranto fGerantJ : DUVAL

Laborista Kooperativa Presejo," 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

Pro siaj malgrandaj dimensioj, pro sia nedifektebla for 
tikeco, pro sia preciza funkciado.

La plej Itona akriga M ASINO de T R A G O L O J

estas la plej bona kamero por universala fotografa 
laborado. Platoj kaj ebenfilmoj interŝanĝe estas aplike
blaj. La optika provizujo estas je diversaj lumfortoj ĉiam 
bonega.

Ni senpage sendas la plej novan katalogon no 505 en 
Esperanto en la tutan mondon. f

H ŭ tt ig  Akt.-Ges., Dresden, 21 (Germanujo).
~9

Plej granda kaj plej malnova kamerfabrikejo de la 
Europa kontinento.

Ne manku
ciujn trancitajn 

Simpla 

Ma n u ze b la  

Praktika

Havebla de la solaj fabrikanto j
Trikolora siklo, cni., Sir-fulietoj por tiu tago kun proverboj, spritajoj, rakontetoj k. I. p

de nia majstro kaj de aliaj eminentuloj.

Ornamajo do riii ("ambro, dikega propa r.m lilo por oficejo,restoj racioj kaj aliaj publikaj lokoj 

Prezo afrankite : 60 Sd.

Oni mendu antaŭ ol la nrovizo estos e!i'orp!la .'eniere te la
_  .  i por lumkuracado

- K u r a c e j o  Por "atsanoi de Pkoro
* I kai ile fnervoj.

I

antaue : RUGA KRUCO

N "W . 6  Telefono I I I ,  3 1 85
Sekc io  p o r  m a ls an o j  de 1’k o ro  ka j de PnervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Pagado de I koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
b u rgon oj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

La k u r a c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

Du kuracistoj Direktoro :
--------------- D r .  B R E IG E R

vormals: ROTES KREUZ

5 1 Luisenstrasse BERLIN
S ekc io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent- 

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reŭmatismo, neŭralgio, 

iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. ]>.
R a d ia d o  ka j fo to g ra fa do  Iau 

R oen tgen

Prospekto lati deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .
-----------------------  O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E

Fre rekomendinda donaco al Kristnaska

estas la mondfama El blanka, tre fortika metalo, oksidita kiel 

malnova argento, kun reliefa kovrilo kaj 

verda emajlita stelo. Preciza radaro je ankro 

kun 15 rubenoj, plene garantiita por ekzakta 

funkciado. Utilega al ĉiuj esperantistoj. Tre 

matata donaco. 

Prezo : 30  fr. =  12  & 

Afrankita en ciuj landoj : 12 .85  £  

Sola riprezantano de tiu ĉi kaj de alispe

caj ho ri ogoj de fame konata svisa fabrikejo.

Kun literatura aldono « Le jjo! ibro de Bo
hemaj Esperantistoj » oficiala monata or

gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.

Bohema Unio Esperantista (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn. Cau nu
mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 

da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 
bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.

Jara abonpago : 3 kronoj (fo 1.50) Red. 

kaj Adm. : Praha II, 2023, Ed. Kii ltni.

(Rabato por Societoj).

S P E C IA L A J O

eri pecegoj, tekonfektajo kaj marcipana j terpo

moj. Prezo funte I &.
Por IO S n* forsendas en- kaj eksterlandon 

afrankite kaj sendogane la tre plaĉantajn kes
tojn enhavantajn diversajn marcipanisto!n.

Marci pan fabriko premiita per ora medalo en 

la Pariza ekspozicio 1008.

1 O n i korespondas esperante

r i a  I a i r  i a  m i l i  l i s t a r o  !  V

p a t e N t s p ^ o h o  k u n  f l e k s e b l a

K O L O

Nenia falado malsuprenirante la stuparojn. Reprezentantoj ĉiulande dezirataj.
Nenia disŝirado de la botoj kaj de la pan- Ilustr. prezaroj elen per la forsendejoj :

talonoj. I Adolf. Muth, Nŭrnberg, Lichtenhofstr. -
Post ĉiu premo la spronkolo revenas en Germanujo.

sian iaman originan situacion. Lud\vig Dollatscheck, Mŭnchen, Gale
La eltrovajo estas patentigita ĉe ĉiuj kui- i iestr. — Germanujo.

turŝtatoj. Hans Kriebel, Dresden, Gneisenaustr. —
Eksterlandaj patentoj estas vendeblaj. Germanujo.

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
Rue de la Bourse, IO, GENEVE (Svis.)

(lavaĵoj, higieno dePbuŝo, la halito, lavado 

de suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

Universala Esperantia Librejo
io , rue de la Bourse, G E N Ĥ V E  (Suisse) 

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperantajn^ (propagandiloj 

lernolibroj, literaturajn kai sripnmin i  . _ \ °

BAVONNE (Francujo)

Kiun Aiaj antisepcaj, deterŝivaj kaj d i s 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 

Hospitaloj.

En la apotekejoj — Atentu la im i tajojn

Firmo fondita en 1780, daŭrigila de patro
al lilo

(Honorindaj makleristoj esius akceptataj
O n i pe tu  la  p re za ron  espe ran tan

Granda Marko

“ V ille  de Paris ”
P R E S E J A J  L I T E R O J  

M A Y E U R  = P A R IL IV E R A S

ciujn Esperantujojn, la plej belajn, 

vere argentajn Esperantistajn signojn

KUN LA ENSKRI IJO “ ESPERANTO” 

kiel pinglo, broĉo kaj butono, po §0.30 

kiel manumbutonoj, po Jĵ 0.75

la mulle ŝalatan kaj utilegan

l i t o r i n o !  ESPERANTO s c i sorte pajero
po u n u .....................................& 0.G5

sendlistoj (eksterlande) . . . & 0.25

Sigelmarkojn ai tefaritajn

po 50 ekz. .  .  . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & 0.25

jjo 100 e k z ................................ & 0.35
A f r a n k i t e

G r a v u r - F o n d i s t o j p o s t e u l o j

2 i, R u e  d u  m o n t p a r n a s s e

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

ŭ & ii J ŝ l i  Korpo 7 — Bas do casse ĉ ĝ  ĥ J Ŝ Ŭ

C 6 Ĥ J Ŝ fi Cĉfllt«roJ C li i) J  Ŝ Ŭ

ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ  Korpo 8 — Bas de casse Ĉ ĝ  fi J  Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  efliteroj Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

Ĉ ĝ  ĥ  ] ŝ  Ŭ Korpo O -  Bas d . casse Ĉ ĝ ĥ j Ŝ Ŭ  

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  Cefllt.ro] Ĝ Ĝ Ĥ J ŝ b

ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ  Korpo JO — Bas de casse ĉ  ĝ  ĥ  ĵ  S l i  

C (i 11 Ĵ S Ŭ Cefliteroj (ĵ Ĝ Ĥ  Ĵ  Ŝ (ĵ

E G I P T A  K O R P O  8  N 0 4 0 6  

Ĉ ĝ ĥ j Ŝ Ŭ  ♦  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

Specialajo
Universala Esper anto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia signifo 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. I iu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konig i' 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa
SUPERLITERAJ 

-  SIGNOJ —

i .  &  J .  COLMAN HAVIGAS

ĉiujn librojn,jurnalojn,muzikajojn k.t.p 
Esperantistajn kaj diversnaciajn

(Akcia Societo)
✓

M a n u f a k t u r is t o j  d e

Liverantoj de Ciuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉe 

la presejo /le U. E. Av 

porla konipostadode 

E s p e r a n t o  kaj Ciuj 

Esperantaj presajoj.

P E R A S
anoncojn eiaspecajn por diuj germanaj 

gazetoj k. t. p. (tradukoj senpage)

M USTARDO , A M ELO , B L U IG A ĴO

BR IT A  R IZF A R U N O

JOS, CANNON STREET, LONDON 

kaj CARROWWORKS, NORMIGU  (Angilido)


